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6:AO:\\i~::UTIN ODopWAW~d;;~d~.lgJn:bei~omJn,~~~:;ij·:.~k., !:~:gg!~~,t~!~dr..~~£i~V~S~~:L~~::~~~~~n,. en er. ste .aat~n,
1 ~o 98, riegeD op dea hoek no Ma~ktpl.in 17 .I 'TWIi'RII .

'7TJT LEN WORDEN VERKOCRT nit d. Aan Jijne Woning te- RIIB.i KSKA8TEIL Dorp, m en Lallgeatraat, ea bij cle Kerk t. Brlt.towlI, DE Ondergateebnde .. I Pa bliek doeh '44 n ft, WI IN,' ENZ.,.-
LJ MA RKTK RAAL, te WOR CES - . f é l' ,laarom ook eea p,le etaud yoor et'n Beziif· Verkoopen in deu G.... igneerd.o

TBR, op d••• A d ,01Dg, ~i!i:L bait.. m•• di"'''jd.K"k".h.1o _.I .... L.lln.•"B"••s, TE GROOT DRAKENST oEINZaturdag, 19 Jan. a.s., 'rEN 10 U~E V.M., 'Het gobouw, nu binnen- beplakt, bev~t Op Vrijdag, 18 dezer.
PUBLIEK VE~KOOPEN, eën Zitkamer, EetkanIer, GanIl,. "ee Slaap-

'kamerl eD Komboi., met Achterplaat I om- Het Koatbare Eigendom, "elegen in de lJE 0 d k cf ~LEV END E jH A VE, als eloten met eeD beelaleu eli booge Steenea Kerkltnlat (bnattende eeu koetbaar eD n ergetee een e, zich een Eigendom aan de Paarl gekocht' heb-
v.uar, alemede W.O., en "tal voor zee Paar., lucbli,ol Woonbuis, yoorzien nu aUe Jrf'1DD~~ hen de, zal publiek doen verkoopen,7 E I II ged d I '~.Oasen } "lien in ..dra "-\C k ) . .1__ lti t I lO • bi. _ze 8, ft en re8800r "" den, allee onder IJaereft Dak. en , 'I wegena .... se a een ra e Ig~tng ~ 0 D

3 Rij- en Trekpaarden . Koeijen met Kalven cooii&ie. Voor bijxouderbedeD V8l'1'oegemen Ijoh bi) uitnemendheid geeotNk' voor dell budel, .en . p IN GSDAG, 15 Jan. ft 0D,St.,
L0 SSE Q0 S'DER EN.' deo Eiger:a ... , dou Heer J. A. Y.D. MEU W F.., "ordt op «tit oopnblik ala soodani-g gebr1Uk~ ~

JAGTSOHI!:Bll, of bij deD Ouderglt_ door de heeren WllfCBbTIB -& (4 MET R'U J MBO N U SJ
I ILot Toigeu ,k$d.. 'JUWELIISRSWAREN:

~ Ploegen, Eggen, Graven, Pikken, D. H. VILJOEN, Gere~istrOf'rde Een -groo~ hoeveelheid Gonden en Zilt·e· 1. ZiJn welbekende en zeer v!"uchtbare Plaats, genaamd WATER-
' enz., ens, A)o;enten Afillager. reu Horlogt's, 8.) StAande Klókken yan elke GAT EN ZON OER NAAM, gelegen als boven, langs de Bergrivier, met

K EL O·ERQEREtE"0 S'CH AP Britstown, 26 Nov. 1883. descriptie, het daa.ropstaand zeer net, aaoO'enaam en gerieflij k Woonhuis Kélder
': Gouden, 1'71'lveren en andere Ketent St 1 Wh' B di dl!>, ,
t 00. -Q do. Borstspelden Stok age~. UIS e.n tien en-Vertrekken, beplaat met circa 100,'000I .4 Kajatenhouten Billies 'I •..A R KTA GEN T S CH A P 00. do, ~tnd.. tokk~n Wljngllard, allen. jong, waarvan het grootste gedeelte in rolle; Brl\lltlcwijnketel, t<.:mmeIS,'I'rechtera, 11. O' d t d d 1 h
; E A d 1>0. do. Rill~en en crrmgen rag IS, en aar eze ve III BC uinsche rijen geplant zijn, is de bewerking-. K,,",", ons. , enz , An oeren en • eren. Z;I.~ ... Ncek lo_ .,en .. Lookete." er van met Ploeg ~~ Culri vato~ zeer good koop en gemakkelij k 1 ook

aoortenj nls Tufuls, S~oelen, Kaste,n, Bedden, enz., en nog J. ROG ERS, S Een groote boeveelheid EUD,ekloPPp8nen kunr.en aan de overaijds der RIVier noz ruim 100 000 Stokken op' uit
cbrijfptlpier, Zak·en andere oe eu, enue- 0 ,\,v i.

mesjt'e, ens-, eDZ. mun~enden Grond word~n aangeplant; verder is zij beplant met alle ~r.
&t,ige duiseoden Si"aren ill ~en, te~' ruchtboomen en Liken Bosschen,heeft prachtigen Moes- en Bl~en.

Tabak en Sigaretteu ill soorten, Pijpoo, ens., tUIO en. volop loopend ylster het geheele jaar door. Iu het kor-t. het
ens, "Kaal tjes voor K:unstmis en Nieuw geheel IS. zeer smaak vol mgerigt en belooft veel,
Jaar." • '"'

Een groote hoeveelheid pl1lchti~e Schil. 2. Zeker i van de Plaats STU GRMANSFONTEIN, grenzende
dedjen, Glazen K.. ten en Toonbanken, a Id Ei a di d
Hui.meubelen, ens., enz. eo wat er meer teu l nnex geme igen om lenen e als Veeweide.
verkoop IILI wordeu aangeboden. LOSSE

Bonus zal GereTeD Worden. ' GOEDEREN :
Verkoopmgte beginnenten lO ure v.m•. 12St~.~vaten van Zeven Lpgger8,lO Kuipen do.,} extra Wijnpomp ea

Leiders, ] IJpell, L:~gol"~, HI\Jf.uDell, Trechters, Balies, Vlootjes, K"nen,
P. J. flOSMAN, ASligneé, Em.mers, 2 BrandewlJllketels met toebehooren, alsook: de resteerende 50 L~rl

Stellenboeob, 9 Jan. 1884. WIJn, enz.

DE cl TIMES OF NATAL," komt dage.
lijke nit in PIETJl:RMARlTZBURG,

de PoofdstRd, en is b£>t,ooroaarute Nieuw ..
blad in de Kolonie. ECD debiel hebbende In
de Trannaal, den Vrij.taat, en ooder de
bllnle ,be"olking Yan Zalalaod 11ft Buuto.

\. "::Slld, i. dit blad aitltekcnd ~oor Adverteer.
) lo ;::,..., Om baar binDen bet berei!.: vau alle

k18~ te b",ngea ÏI de pcije "RD dese
ClOlIl'1Int .. rminderd tot op El'o PIlOI"
(po.t~ ..ld vrij binnt'n de KoloDie), Eigeua-
leo VAUZlI: SLATTER '" Co., Uluk~t'ri,
k."toor un de .. Times ol NIltal " en
.. Gou~erDemellt. Gautte," Kerkatraa"
}·ietermaritllarg.

's MOROBS TE.." 10 UUR.

P.- J. VAli DER MERWE.

2 Kapkl\rre"
1 l.pen.,b:

WOI"IIIlIter,24 Dec. 1883.

J. J. Theron, AfslagE3r.

ONDERWIJZBR.
} Open Wagen

VOORTS:
. 1 Nieuwe ,Ewlwagen, 1 do, Paar?on do, 1 K~k&r op Veren, ] Span Ezel.

tnlgen "H-'~ Z,nngots, li paar AchtertuIgen, Ploeg~n, E~gen, Oultivators, Manden,
Grsven, Pikken, Schoffels, Verken, 240 V rachten Mest, 1 Kafbok, enz.

EINDELIJK:
2 Karp.uudél1, Scbimmels, en nijp~rd " jl\ar ono, 8 Eliels, jong en et.erk,

Mtllkkoeijeu en Aanteelbeesten, 1 Kerry Bn] 25 VarkeIlS en 8 Aandeeien iD d•
Spiritus Maatschappij. '

Paarl, :16 December 1883. DA YID r. DI VILLIERS.

S F E VJ.:RLANGT or Ni.·uwale
• • • ONDF.hWIJZlR(KD2el~eb eD

Muziek) g. pla8t.t te worden op een Boeren. I
plaat&- Goede Getnig,"issfn. I

Adrrs: S, F. E. hij r~el1 hM'r J. W. H.
Roux. Yredll,bnrg, ~tellt'nboa£ohe Spoor-
weglijD.

-------

5 (6) Legger Kuipen
3 Srukvuten
3 Rijdeis

HUISRAAD in
vele andere artikelen.

ZOOVOORBIJ I•

STELLLENBOSCH.
PUBLIEKE VERKOOPING

-ZOID-AYmI\AA~SCHE

KONIN KLIJKlltf AILDIIB8T

N. WALTERS.

DE ONDERGETEEKENDE, behoorlijk gelast door den Executeur Datief in dell
Boed~l vnn wijlen Mejufvrouw J. W. EHLEIt8 • en nagelaten Echtgenoot zal

TOJr rek:enl~g van gemelden Boede' , ,

PUBLIEK VERKOOPEN

Markt· en Algemeen Commissie Agent
, No. 8, Nieuu» J(arT.:t,Kaa~d, _v,ERZOEKT beler f Iclijk Mn de boven-

Ilcnoemden bekend ie maken, dat bij
berei,l ilj be~ndinllen te od,angen Yan tUJe
8001-tCO van Matkt- eo andere Producten,
b~!ltlulDdo uit: -Groenten, Vruohten (Oe-
droogde en andere], Pluimvee, Eijeren,
Boter, Grun, Wol, Vellen, Huiden, ~trllia.
vetlereu, Wijn, Brllndewijn, Rozijnen,
Boenen, Biltonge, welke bij bereid is tegen
de :boofo(ate marktprjjzen voor eontant te
rerkoopen en dadelij k te remitteeren. Allo
traj:88cliëo wordcn in ieder geval geb£>im
gebou,ien' en prompt nitgnoerd, eu alle
nanagen aan belu gerigt, me~ betrekkiogto" IDl\rktprijz n, sullun onmi,ldellijk geNU 'telegrafl!8rd worden.
N ,B. Er eal speciaal rooe II Empt,van Zw a vel, I Roturne" gezorgd wordeD.

AAN WIJNBOUWERS.

KB-Nn afloop V,IQ bovenstaande V ~rko:>ping zal vo')r r~ken,i,nlol van d~n
beer O. li. WELCH worden opgeveild, zijn Erf met.dearopsteaud gemHIJk Woonhnl.8,
~legen iu boyengemeld Dorp, beplant IDe~ 15,000 Wijngaard"t~kk.!n allen III
,01Je dragt, en veel belovend , .

Tel'm-en vall_ Betaling' jzetl' genukkelijk.

O. DIJ. J. A A 'I' S Z IJ t.V Il "

Op Woensdag, 16den Januarij
DE ZEER KOSTB&llE PL&ATS

e.k.,

D~ " faIth! Mail Packet," MlJaiM:Jaappij.

I)E ~toombooten dezer Linie yertrekken
"an Kaapstad naar Londen om den

anderen llinJ:scihll'. via Madeira en Ply-
mouth, te HDt HeJeu en AICeDcion aan·
It'ggcnde op I t'1'8alde tussebentjjdeu.

Jan. 16.-DRUMMONO CASTLE, Kapt.
J Il. JEFFHIES, RN.&.

Jan. 80.-KINFAUNS CASTLE, Ka!'t. J
WIJ(CBISTfR.

lt't'b. 13,-NOHHAM OA~TLE, Kap •• A.
WINCH ES'1' BR
ANDERSON & l4t1klSON,

Agenten.

i.

J. W. MOORREi',S, Jr. &1 00., Af:llagers.
Ml\lmesbury, JIlllusrij 1884.

ZOO VOO R B IJ .

U l~ \V j\ A L &' lj ~ KOe K,.
BURG-STRAAT, :KAAPSTAD

i

ONTSCHEPEN,

Brandrams B lo e m

ZOOVOORBIJ:, gelegen aan den HOOfDWEG leidende van
I'OHTERVILLE naar PIKETBERG S'l'ATIUN is bt>kond als een YID de
beste .Zaaiplaatsen in de nabnurschap i omtrent ]'000 MorgelI Groot, wnr.
Yan circa 200 morgen gem&8ktc Zaailanden lijn, levert oe plltllts jlUlrlijka~een
Graanoogst op yoldoe~de Om de geh~ele lIabunrschap van Brood, Zaad en
Panrd,envoer te VOOrllll'n. De plaats is welbebouwd, heeft StandhoudeDde
FontelOen en GoedH ,l!ammell, alsmede is er eene nitgestrektheid GroDde, uit-
nlnut:)nd Voor den Wijnstok gescbikt.-----_

ALSMRDE Z.tL l'EIlK4JCilT \lORDRN. ' ,
50 Mudaell Koorn, 50 Mudden Haver, Een Kar op Veeren, Twee
Uitmunt.ende Karpaarden, Een Stel Tuigen en Een Lot Huisraad

----------------------.--------
Bonus. Ververschincren en Gemakkelilke Te-rTrl~!l

van Betaling zullen den I~o6T)ersver- .
fschaft worden. -IUIILE II. ,rAN J\OOIlDlt\, Afslager.

Genomtll Agents cn Vcuduknutoor,
Piquetberg, 28 Dl"()I)mbcr 1833.

---------------------------

BERIGT AAN DEBITEUREN.

DJ!: ~ndcrge~~kenJe, b,·boor!ijk geauto-
I'ISCCrd eijnde door du ,EI"culeureD

van wijlen M,·julfr. II. 0 fAN 'llK4I£L, zal
Publiek Verkoepen op de plaats zelve,Nln.
GEGUND. te MuDuEH.u.\T,

OP DONDERDAG, 24 DEZER,
BUISMF..UBELEN, IOOIIlaVoor., Eet. ea

Slaap"amer Meubelen, bf.staande nit K!lst.4JD,
Ledekaoten, Stoelen. Tllf"le, SofUl, 1 Har.
mouium, Gl .... Aardewerk eo Keulteoge.
reedlObHp, eLi., enl.
-lO Kajatenbouten en an,lere Koipen
• G StukYaten nn 6 en 7 Leggere
" 18 Aama Vaten
1 Brandewijnkltel compleet, Leggere, Pij.

peD, HaJf.men, Trap- en Ouder Balie ..
Kelde ... ereedlObRp, enL

2 WageD8
, 2 Kapkar!'en 0j) V~eren
lOpeD do. ,
" Rij-, Trek- eD Schietpaardon, geschikt

yoor Eokel en lJabbeJLuig
130 SlagllOhlpen, extra vet
100 Aanteelbokkoll do.
20 VarkeD.

. 12 Trekt'Ne1l
20 Muddell Rog
60 Do. Oar.t
20 Vracbten Bayergenen, eu wat er meer

teD Verkoop lal "ordt!o aangeboden.

Verkooping te bérinnen om 10 uur v·m·
P. J. BOSMAN, P.W,zn.,

Afslager.

l'NION STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ (BEPERKT.)
-----------------------

VAN ALLEHllEciTE: QU ALITt<.:IT,

Hollandsche Houten Koorn-Schoppen, Sikkels.
Zeismessen, Zeissteenen

ENiEEN GROOT ASSOR1'.l.MEN'r

ALGEMEENE IJZERW ARE_\f,
TEGEN LAAGSTE PRIJZEN.

DE WAAL & II)E !{OCI{,
BUR GST R A A T, k A A PST A D.

Losse GoederenJD dell IlIaolventen Boedel VaD WlLSOB II
GLYBN. I\E ondergeteekende hedt de eer

., bekend te maken, dut Lij bereid
&al ~ijn, gedurende den komenden Wijn.
oogsttijd onderrigt en alle noodige in-
forltllltie te geven aan hen die een arti-
kel wen!!chen te produce ren nl de
eigenschappen bezittende die in een
superieuren Wijn ondllt~ellijk zijn.-
Wijnen verbeterd tege'tc~oin.ge kosten
en moeite.-Een proefneming wordt be-
le eM ve~:aocht. KOllten zeer ID" ti g
URM :-E, ATIlERTON, WELLINGTON

Ilf

I"EVENDE HAVE.DAAR er reel nalatigbeid in bet betalen
van lUIn den Bocdel Yenschuldigde

~Iden wordt betoond, worden I 'ebiteureu
mil s dese ge".artlCbn "d dat ..r ten eenste
Gttregtelilke Stappen te {eu ben lullen "or.
den i"pteld, en op Dubbele ProceskOIten
1&1 wordeu &angedrongeII.

W. BEJ{O, l Ge".
O. W. SrKYTLEn, J Curatoren.

Langeetrad;'Xaapelad,
Ó Jan. 1884

BENOODIGD,
EEN GOUVERNANTE, bdcwftam

om onderwijs te geTen in het
Eflgerecb en llollRndach, gt'paard met,
Godsdienstig onderrigt, muziek, gewoon
en fallcy halldwerk. F.en gerit'flijk
tehnis op ('('ue plants. Voor bijzonder·
heden verVOE'ge men zich bij

AtJTHUR GREEN.
Pearston, 2G Dec. }883.

" ATT' INTI'IiI ~ A ,ANZOEKEN (nD beide beereD eDg . I .1:1. g ~ftj:.fv::;~:) ~t:~f::::!: I~~:~
~ :. Alalatent in de~ Publieke 1: obool t9De l-.·t1l7erl'ooplo*duort steeds voort bij ltticl.delburg"ullen door den ondergc,teeken.

• Il ê . de óotYRllgeD worden tot op den lat aD FE

C0 R N 1,LIS· MOL] BR1JARlJ, 188-l.-SalatÏa £120 per jaar!, '. ~. V.oorke~r. ~l gel!'eve.~ ~ordeu . &an iemand
------~'---- dIe gewllhg la onderwlJa 111 MUItlek te geven

geh~ele Voorraad moet Uitverkocht ~r::DreiI:~Io~d~:w~jz:r,:fkregeo worden

Om de Verhuizin'J' te vergemakke- N. GROBBELAAR,
., e Voonitter der Scb. ComBI, lijken. MIddelburg, 26 Deo; 1883.

!d.·es: Ttgenover de "re8~)jjke Provincie Bank

STELLIG
BELANGRIJK VOOR WIJNBOEREN.

EXECUTEURSKAMER.
De

worden
lL4RLIJKSOHE

Alg.meene Bijeenkomst
Deelhebbers.

van Stukvateo ~DKuipeR.
"HET PAARLSCH
i

LANDBOUWKUNDIG GENOOTSCHAP. DE Ondergeteekende. nt'e",!~ de vrijheid
. te berigten aan de Wijnboeren da.t

hij bereid is TOT DEN 28sten FEB RU·
ARIJ aanstuande eenige order voor
StnJvaten en Knip('Q ann te r.emeD, daar
hij éen grooten voorraad droog hont in
zijn bezit heeft.

Ook prnchtige DROOGE TRAP- eD
DRUIV~NBALIES reeds klaar.
KÏ>opertl znllen goed doen hem een

bezdek te geven.
L,~ op het Adres;-

. D. .J. DU TOI'l,
Wellington Station.

ID the luit between JOJIN LIlO aDel MAnLDA
Lilo. PwnLilfi, and CItCILLt OoILNIILIA
KIlIMIIAIlt Ikf"ndaDt.

INu:.eution of tbe Judllment of the Supreme
Collrt in the abou Muit, Il Bde "ill bo! beid

lit Be.alon Weet, ODe"turd.,., \be 2Ik1l d,., cl
JanUAl", 188-A.. of lb. folluwiug, .il. :-1 lillr-
monillm, J".ellpr,., Itc., .te.

JAMES M. CROSBY,
lIÏj!h Sbfrif,

HIERBIJ eeschiedt Kennisgeving dat
de JaarJijksche Algemeene Bijeen-

komst nn Deelhebbers gebouden 181
worden ten Kantore der Kamer, Adder.
ley.straat, op .'

MAANDAG, 3 MAART 1884,
Tm 11 ~ Mn.,

Ten einde den Deelhebbers bet Rapport
der Direkteuren) tezamen me' een Btaat
Yan de aangelegenheden der Inrigting
tot op den 31 steu December 1888, 'fOOr
te leggf'n; om LJirek~nren te kiezen in'
de plll1lts vaD de hooren W. HJDDtliOH en
I. P. H. VAlI DU Pou, die bij bt-nrtwis-
IIl'ling aftreden mur weer verkiesbaar
lijn, en Voor he~ benoemen van twee
Aoditenren in de plaats van de heeren J.
P. DI WIT en O. J. M. Voa.

Nominatien yoor DirekteQrlcbap moe-
ten bij de Direktie werden ingezonden
overeenkomstig Artikel 28 nn de Akte
VHDOvereenkomst.

..... Op laat,
F. J. BROERS, Secretaris.

Kaapstad, 7 Jan. 1884.

KENNISGEVING.

,.itr"r70,Y...,jin. ': ' ·} ..óirecteu.-en.
-...1LAlo1U , " ,

~.' ..... ,,-pro AJgemeeu'Eeitier&er.

,
------- ---------~'+'-----------

Stellenbelob, 9 Jau~ 1684.DE JAARLIJKSCHE T~NTOONSTELLING
ti

ZAL ALHIER GEHOUDEN WORDEN OP
,!

SHERIFF'S SALES·
mSTRlCT OF BEAUFORT WEST.

WOENSDAG, 23sten DEZER,
'I

PrijlUjs;&n lijn te bekomen bij d~n ondergeteekende,
:;;

p,:H. FURl, Secretaris.
Paarlr 8 Januarij 1884.

KAAP DE GOEDI HOOP BANK Hillh Sberill". O~,
3r1 Jllnuary, 188j.

--------=------,-----;;

DISTRICT OF VIOTORIA WEST.(BEPERI{.T). In tbe Suit bet"een ANI)."~ T. WUSIf, Plain-
tilr, aDd OUUlT C. D. \VirtU, lJ.teodaut.

INpx-cution of Lbe JUdg~DL of tbe, Supreme
Court in Lbe .bo .... 8Ult, a Sale "Ill be bold

Staat van de Lasten en Baten van de Kaap de Goede Hoop Bank, (Beperkt), ~.,Z:~~br:~~k,o}DJ~~~.:\~t~r~~\b:n f~I~u:,~:~:
,i&. :-486 8beep, 1 Pu 'solDeL.r Steam Pll arp, 30Kaapstad, op den 3~_.•sten December 1883. G(laII,Cart,lIo,_,a:c,&c.

--'VÏSTRIKT VAN llEAUFORT WEST.

Aan Kapitaal. • -
), Kapitaal InlrlllChreven
" Opbetaald ICapitaal •
" BeeerTe Ponda - -
" Circulatie, t.". t-

Noten op heden Uitstaande
" BW Post Wia8cl. - • •

la Ztlke tllHCb~D JouJ' 1.II:olnd l'dATILDA lAo,
Jt:i!Chert, en CaCILl. ('<lIlNJU.U nINNKAB,
Ver wflerdere •.

INEx CUlie yrln O.,,,ij.d~ ~Iln bel nOllI!' Ge·
rel/llb·,f in de b "~lIgem~ld" lAait. 1111 V.r-

1,:l8S 0 0·' koopinll worden l!'eb"u,l~nte Beaufon W._, op
£123,964 8 10 Z,tllrd.r, den ~. J"nD"rij, 188-£, "!'ftn het

",3:12 0 0 JOla.Dde, nam. :-1 UllrlDuniulD, Jll,,~li<l'IIware ..,
i,-t:l2 U 10 tnl.
1,12i 14 7

31,262 11 9
201,3O'i 16 3

3,689 9 2
HH,1l6 9 1
33,527 2 0
",UI 6 10

£I,OO(J,OOO 0 ()
l4i';,000. 0 .,

-j £350,000 0
15,000 0

14,564 15

er Mnnt!pecle van de Xoffen .lcr Bank £115,373
"Cheque. van andere Bankcn in

handen
" Noten "aD andere Banken ,eDTak-

keD in bandeD - _ _

3 3

~!
i,303 ij 7

£14,af,o 0 Oi
-t 15 i

J.-\)I[8:\1. :-'ROSBY,
Opl"1rlM1jnw.

Kantoor wan den Ollp-rll-llju",
S J£I,osrij, 1884.

Z. A. ATH~NAEUM.
bl VOLGENDE SE8811 aal &&Jl-

f&DpIl'lIp .AAlflWJ, te Ju.-
&rij &IW~, '

B .•. PCOT,
~ na CJea 8eDeat.

DISTRIKT V.\N \ïCTCHh WEST.

5.580 lG 8
2S.8-l8 12 0
i93,663 Ó 3

III Zake tn~b.n ANI>RJr.," T. Wuu, Ei cber, fn
; O,nlllT C. U. WIKllJI, V~r"f ..rd ..r.

J N Ex, cllli8 flin gt,"js~e ....n Itet Ilo Jl
Gel1'lflaliolio de bo'''~lII"I.I~ Zaak, ... 1V",-

1l:00pir.tr word"o Il"hoadt-n op Zi&IIt..rkuli,Jil het
,rea.gde 1lÏ8"iltl, op Zatardlljl', de. 26~ J,.na·
arij 1884, V,UI It"t "olatlftde, JIlI_liJk:--c36
$cU'-'" 1 P.llOllIrln S~p. au JjuU .. ,"ar, Paarde. eaa., er. ,.

~AllD li. ~OSBY,
, . -~ 'Opparllal;'w.

K...,!·· 1 UB d.. OpparW"JDW,
a J .. UlIiij, 188i.

£l,:Uó,OOt 6 Ó

Wij certifiéeerea mits aese dat wij bolrént.taJLDdlllD
cl ' wllar en naan.keurig il.

B&YALLKN, op 8 deller, te Bo~land
HoOle, Tninen, T. Q eene l>ocDteI',

eie ~oote VaD

DE KAILBOOTBN DER MAATSCHAPPIJ VERTREKKEli VAN LUP8TAD

.. AAa EH'GIlJ.AWU.
Vw MADEIRA, om den anderen WO~N8DAG, te l uur n.m., te
HELENA en ASC~NSIO~ als onder aanleggende.

PRETORIA, Kapt. BAI~BRIDG&, Donderdag, 10 Januari;, te 4 n.m.
(opgehouden op last 'Van den PQstmeester-Generaal )

Jf FX1GA.LV, Kapt. BALLARD, 23 Jan. via St. Helena.
TROJ.4 N, Kapt. LAlUfER, 6 Feb.

ATHENIAN, Kapt. WARU:IGH, 20 Feb.,via St. Hélena en Ascension.
SIJARTAN, Kapt. WAIT, R.N.R, 5 Maart.
MOOR, KapL CAI~Es, ItN.n, 19 Maart, via St. lJ d~na.

DE REIZEN LANGS DE ~ST ZGLLEN ZLT'S:

NliR J!OSSELBliI, ALGOABAAI, OOST LOND~N EN NATAL
DANUBE, ~apt. MORTO'S, omtrent Hl J.anuarij.

:BAAR XOSSELBAAI, !LGOABAAI, ROWIE EN ruST LONDEN
;TRUJ~N, Kapt, URMER, omtrent 20 Januarij.

foer Trao'lt ofr~!8£e l'ervoege men :i(h ten !antD,re der :faatscha.ppij, AdderI!7ri
:Del. .. nU.Ba, 'JteuaeeD hUmin voorZtd44trIka. •

.. '~
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De heer I8AA.C V.Alf DU POEL, Puamm
.. .. W 8 DARTO, VIOB-P:aE8mEllT,

EndebMren .
I C Bonmn, I J C WB8aB1.8,
PAUL DB Vn.LIER8, C T Voe,
PJ B LANOBJUU.N, .B KYBVlIGIL I

De hea-en B V BOFKEYJt,en G W 8TJrrrLD.
OPfJBBIGT BRPT. 1862. ~ ID 4e:B1IlteD~'._&,,__'''_16 __ 1 ~'l'ao AliwalNnord, DeheerJBHarria

V'__' -p _... 18',810 Jbedaedorp, " heeren Dan\'8rall: CO~V.aJ4 ~... Beaufort,,, heer C B Pi11aM
~...... 11,810 JtarPeradOrP, Jf " J Blab

Caledon, - "" J B 11' Kleyn
D~: Cemanon,,, heenmCorneliull:TeWater

W.t.Ecl Hftr P. C. La ROUX, VOOI'IHter. Calvinia. lO beer A YaI\ Benen
Jf Jf P. 1. lULBEBBE, G.,n. CereeCo,_L.. .. hheerenDBaBl_~ II: CO

J .wARAIS J ........ 8' IJ eer ,... ..,.
tt lt A. • • .&Il.' Darting, lO.. K Verafeld
.. ,Jf ' 8BB. ,. -:u NIEKElt&. D'UrbBn, "" 11' J ,.B Dwrdny
.. .. 1;A. BftNRARlJL Fruerbm-g,,, " W J Smitb

tt J. J. MINNAAR", SUl. George, " " SJ CGird
" G. J. JULHBBnE. Grad-BeiDet, " " 11' K ~ Water

P B. I). VILLE. BcideIb_ers,,, " A Beid
.. ti p' -r HUGO P m Bopefield." " A StigUngb.. " ." · . I)Iura burg
Ik U.nk geïft Reate .. op V•• Depoeita Kalm:bvy' :M.alm~aburyExecutennkamer

lad wit f le wordeD "raOmeD teD harea KoutAgu, ' De beer M C van Bloemmeetein
k.o·o'''. Kouelbaai, " heeren HudlOJl, Vreede II: ct

De Pirecteureo ftrg.derf'n MaaDrI.p ra Oudtahoom, " heeren Keyter II: Bodd
Doitd(O~ •• •..•.. or;!fM ted 10 urt', om oyer P..,.I, " heeren De Villiera, Paure &:
Applica i • oor Oiaeoato te be.li_ a. ~uetberg. It heer G. Parrott Col

AG¥n. K.uPa'UO : prfns Albert It" C A Neethling
Ba k Biveredale, IJ.., Gyebert Reits

Zuid Afrika&nlthe D. Biebmood. IJ IJ A B de ViUiera
J. J. F. La «OUX, K,,~,i.,.. Bot.-teon,. "" J ti Lewia

8imoae-Btad. IJ" 11' Hugo
DE PAABW,HE Btellnboach, .. IJ J G Kader

Brand Assun.ntie en Trustmaatschappij Bteyuborr. It heereu Barield II: co
8wellendam. ol heer A Beid

WIItelijb ProWacie Bank Gebou.. TalbaJrh, J Adam.
Uniondale. It lt G Pfell

. Vietoria West, G Il B ProbartOpgengl!U. I*,,: Odob., 1873. Wellington... IJ G 11' Penls, Pm

KAPTAAL ~40000 Worcester. Jl" 11' L~denberg
jl;, • WlD~~' tt IJ J D Pieteraon

t5p8CWe Assurantie volgeoa den aard van de
DnICTJro.IM Billioo.

D. "",'-Bikte beerJ. 1. ALBlllTt/Jl, Voorsit'. POL 1 B 8B. G Jr. A. If 18
De Wel-Eolele bnrra 8. J. DB~

Jl' J A ..... TJ/JI I A J Roos,
D 0 Rnl... B P DU PLU811,
D 0 Hou.. J F Mu.&•.,../---
3 ".lUll, AP ID' Ii'. A.;.l?n i

. Akt-4l "an Ut1ereenkomst gedag1eek67ld
BB.umDBPAllT . I 1 ..4prill8J>9. '

AANZOJt:KKN ,.oor de Ve~hrin, "ao 10 eeteld de buinail de O' 'uele Akte.
Lol- tD Vastgoed te~" terh" orlrhade' pg ~kead 22 Aupstua ~; tegen-

decl' Br.~d 1~lIrn d.,ehJkl olllYllogeu .en woor(li.. Akte ingefijfd door Akte Tan
Pt,i • .ea UUIf!relkl .. ordea op leer ,.oordrehae PariemeDi No. 17, 1859.
WIDe"-

I

:CALVINIA.
t B~'\V,mI&YER,
GOUYB fiND E 'Ar 'l'S LANDJLBTEB.

Adrea: Onder be&otging van den heer
A.. J. VAN :B.lncnN. Calvinia.

De Paarl~~h.,Bank
PAARL.

,0-
II

;

--ftuaTDBP AllTDtU'J'.
Yoor d. Amini.lratie en befedderi0l va"

Boedela eD .oder rigendolll, .Ia E~peateureu.
ear.tor..., ~ddcraar., Voogden oC Ar ..ten,
.p d. liberal ... oor ••• rdtD.

'BeJeqigea \Mg .... aaa op Eente Vcrbaad
1'H Vutgoecl.
, DirccWuna komea elker Woenad.p: bijefa

YOOI' be'iahede ••
J. J. Da VILLIERS

Secret.ria---------------- -

. , De IC Zuid Afrika.&D" en
lfVolksvriend"

DE IaieekeDiDg op di' Blad ie ia de Stad
£1 IS,. eD ia de Buitendillriktea £2

k ,per jaar. VOORUIT BI!.TAALBAAB.
Aa. el ke. Ia_k_r wmen Dri. Volle
BIadeD· per .eek toegesoad'D.
',R" lij tUeYGOr laR Blad weuoh .. te

DidU1ctD .ot.cl. ID&aIldeDnonitkeu. te"'" nil ha yoomellllD •.
AGRNTEN VOOR DE "ZUID APRI·

KAAN EN VOLKSVRIEN 0."
Aliee OIO. Xarray.
Aliwal Noord H. C. Van Zijl.
,boDtu. • W. A. Jouben.
Beaufon W.. t· P. T.ue.
bulle H. B. VUj08D.

ol D. Kriel
Brt" tOW1l • D. H. Viljoea.
:Barpndorp- • 8. 1'00ma.
00Iea1aeqr • • . I.L. KDoMl.
cerea • • H. W. SoIomoIl.
Caledon J. E.serta1lJ'8ll.
0III'1iDia A. na .....
0raCI0ek • J. J. J. 1'u RBDlburg.
~~ J.H.N~
DUrIIU P. F. Lbaclnha'l!'.
DiamannelcleD. 8. W. ,..a Wijk.
Dil&.Ermelo, T........ I B. T, Bobrau
FJulchhoek • J.J.leRoes,P.d.P.r.P.......... . . GlO. Bodpoa.
P..,...i\ll • II Execu"arak. .t TJ'IIIt

Jlliatael!appi j.
OeOrp J. XJ'IUeD.
GOiIdiJIe • T. O. Bolb" Jr.
Gnaff-ReiDet • P. A. Laekholl.
lbdd.alberr - P. W. J. .Boemu.ffvmaDlllOrp • B. Ou..
~ 1'o1nt. • lt C. lAaw~
Raitoftr ' - O. Nathaa.
~ - • D.!IL 8JabtJer.
JacOWal. • Klerek 111 De Vim...
KomaaaJu4 .' G. 8cbODMa.
XrooDI&Id • H. J. Morkel.
KrakeelrIn. • • In. L. Ferreba.
Ltdyllllftia (Riyenc1a1e) .Á. G. H. VaD Veld..
lA41 G..,. (Abn N.) 0. O.Cloete.
~bIUC1 H. P. 1'u Heard....
........ • • D. F. Jlafti.e.
)I.aJ-'--. J J. J. 'fin Aarde.

-I 1 0. de Gne~ D.aD.
JIiIWaJIIarr" • C) J... Beuie.
JI~baJor J. J. J. Varita.
JI-'1Iai - • Eo ».,.." N.aD.
JIaCJeaa
JIontaga. • A'-J. Joallen, W ....»00IaII~ G. W. D. RIIA.
Nacal • - • A. VaD Velden.
ftameqaJucl - J. G. Filcher.
N...,.tIa. • P. J. Naad!!.
0IifUUrider 8.~ a Elle-.I'adtIIaOOn • .H. der 8paij.
PUll 'Jlpbia A. 81*111'ler.
P~ D. F. Berraop.

(
T. Rooa,T .
D. J. A der 8puj.

• O. K. Doatlawaiw.
• - PaIlJ'e.
• .L J. K,lMegh.

• • J. B. P. Zoel.
• Geo. LalU'tlDCtl I: 00.

P. J. ftII eier Merwe, Jr
J. KeDmaicl.

• no..Cle.8IItaoD.
• 1. B. KeIITaII"
• J. L. 0eanIdi ..

J. A. Neaillling.F.:a..o. •.
• D; Krip.
J"~

• , W. J. cle Kock.

{
J. H. II. Rcaoaw
Eerw. M. P. A. C-'e:!M

- G. Reinecke.
- J. O. Stephan.

- Sterren~rg.
• W. P. !\flint&.
• J. B. BoI .. eyr

~. H.Paaaa.'
~. . 0é0.1. Taylor.
trdeahaP. • • G." Korte.
1nnCId~) • B. L. N.cb6ag.
Vu at Byl" Kaal, p.o. D. J. Mariti, Jr.
.......... • • D. P. v. d. He.,. ••
'ViIBentlorJ. • • W. BCMm. .
'Vie&Dria W.. • B.J. lFanich.
~.., • Q... Kock.
..... A. .........
W.w.p.. • f JC. G........I.P.IWt.1: c.-

• .L W.DOL• J.-o. .. Wet. -.
D.D.~,"""• O.a..,..... .....

•

•

V:oIldnilá1e' dou'dJoelden 0 ·het _I... 8n DB HBO C. Bi ' wien te Kim_
... ,er .1'-' , .Jil . berley eeu _"( lICheen te worden

t·Jlge,rU.rlijker dAo. die middtlmdigbfld wpr OOl'1'elpcwJeDu.c ~~yol,ll. om ~aa~ohe we~ bewoerd~. tg~ hij tUs ont.
.udera alle. beh~h'e .,.ocilStaod.. yao ttijll8tb DaIlr Ytaltkrijl':je te.... feu elode vanpr del' buisb!elutiDg zou ~ heb~n,

.• .. •. ' d b h is dOOI' deu ~abaren Vervolger ftIl "enol·
atJn. Afrikauers tijn. hopea wij, YOOl"leeo le dtlar ,UI ...,..ulleue te Ge1l e~ ep~n,. ginlt Trij~e1d. Djnde het ret'dl ftn bei

ter .praa~ omdat de DoeIi!'e~UlIl.'"kandidateo die afgetrokkeu reg'-begi~lell toL,dua nr olleeu de heer WIeoer Ilch ! meerendeéI der too .. naamd verduisterde som.
nn al W!'& d& beer Sprigg vó6r i 00,.011 hua yoordeelltellen ; eo da" in al .at Iateu hooron. en wat hij er ftJl ugt; toont Imen geblek8D. ~t n~.door een \'8JIgÏMingwa4

-ar'ktsili,g8D ..- b '1 "k ,_ d kV' 'I d b d • f dat m__ de dat ZIJweg waren.... . oyer.... el riJ e geyo .. eo \' e weatiea tuucheD Koloniatea ell ~,aCg-. tu allen g.... at, et teer e vmAg 18 0, MALHE8lItTlIY.:_Dani~l Petene heeft op ou.
Col~reijenilie .. rteld bad, de k"estie rellea betreft.. de beer FaUer IIOOwelala het de Y8rweaealijkin, er van vcd v-OC)nl~1&al dejaaraavond ~?ndrilt I;It'ndrikee zulk een slag

Sir Bartle Frere'. Zllid ACrikalUl- tegeowoordige Miuisterie tot dat IOOrt lie. afwerpen )bar berekent de beer W I~oer' gegeven dat hij neerviel, bewuste-loos werd,. . I '. I h ? en stierf, Het bleek intusscben dat Hp.n~
,iob liet beapreuu, niet deo' beboort. daar kan, gelooyeD wij. geeu de kosten van ye~,ocr enz. rlle~.n te oog : zijn ma&t, met ,wien hij aan het drinken w&s

Dralrell&&eia, Plutl, Va.oeel, bragt. In 1,880 bad daareategen twi~fl'l un beataau. Verliest b.r, een Kaapach fust IIJII waarde al. I gaweetlt, eerst ~n en daarna op nieu·.y
....n lJ. P. De ViUiera.- ........_.0... een plan tot een CoDferentie I het in Frankrijk aaokomt. eo ia he' Iaan~vallen bad, en dat toen een enkele sonder
PaarelI: 00., AI~. die eie •• ak der CoDfederatie ia DM, SOHIKKING MRT DE TRANS- . t di .' di d ra in ballastt oprigt aaugebragte Ilag van beeehUn

11 ~o nn - DIe yoor le vaar.ulgen e an e i hem net op zijn kleine heraenen liet vali ..
w. cl: VOl.-I. J. Dell&DqIDII SOil D,mn. IQ beG reoea wa. i VAAL. Daar Europa moeteo terugkeeretJ. Yoordee-j DB KAA~Al)9CHK POLlTTED VEJIJl

..... _.... . bet iatu.obetD pblekeo dat er io de 'l·ran.· ~J~Jegrapbiach berigt omtrea' de ~hi~- liger om WijD nageaoeg 'fOOt' Biet al. terug- GINO_ .ligohaam dat eent __ onlan~/ .•

Riebeellakllltaeeln~~:~~~:...~:,.~~ Kishug beatoDd, da, meo er met kiD met eie Traonaalsohe depotahe la nacbt t, Demon P .Wot oaB de belwa~ ~o:d: :aa~treeIta~ ~ ~=f
J. W. Aloon.., Jr. a: 00., daa hentel der Republiek te- ED D,d getroft'oD, lijdt aao het. eaul der waar de heer Wien4'r op wijat ten deeleul' wanm, teu einde ,zich te verstaau <mil' de vier

lijo.endat bet getaar vau Yijaode- ~ berigteu 'faU dice aard: dat h( t te het oog deed velliezell, il dat bot nieawe kandidaten ui.t de &88 ~fl'I\' beer lIofmeyr
n:!{.,,~i~~~~':i~: cl:nr.·~ .leohte Wil. afgewend door bet ko~ en daartloor Diet diiidelijk is. Wij plau IOO't-e1 overeeDkom.t heen met dat =i:!tdi: ~~a..!::a. W;~=~;::~~

ieI"a Hn mej. J. W EblllJl,-E. een df'putatie naar de Kaap. lullen_ ~r dan ook ~~et .eel ', vaD .. ~~n. w"t meu "ó6r' de wijziging ,..n he' tantlr dat de heeren Wiener (met 41), Brown (37).
tH...,ao Noord81l.AllIapr. ten einde het Parlemeut tot ma~r 'dit kunnea WIJ tecb DIet VerzwIjgen un iqvoerrrgten op wijnen io En,elaad S~nt (:!t) en Puller.J~~e ~::n :jll

"l1tin~~::!, fn°d:~lti~~~'~~d~~ hoolln.,tiding dcr Trana,~lacbe belangen k dat: hp op OUI een alles behalye gllo.tigoo yolgde; ea Ichoon wij lOO~e( bM gezag ~hl::22 ::ed':h~OWyv .. ~n =
•• n J. U. na 11.Tallekeo.-F. L. Lin- DOpen.' Maar "at kon het Parlement doeu, indruk mllakt. Niets o...er opbdBng nn ~an den beer WieDer als haudelemae trken'lkomen• '

'. Ile"berg II: Oo.~AfliAgell. yoorul be' reedt yroeg" ill de li~ting Ra~er Majt>.teite luureioiteit. Niets oyor nen ala over het .lgemt'eo de beteekenie TB KUilJIERLEYblijkell de speurden den alag
"IS.r-{8t.elllHlboecb, v.1t~ en Loeae ?oederen had Lint het MiDi8telie G1"d- Stellaland, mur .lccbb bot eea en ander.. be k . ... d - .. toch te hebben om vakantiedagen eVen nutti,: .la

"0 Juweli~rawt\reu rn eleo Ile.... lfn.erdea ' IIIJuer re emug. runen, r.oa en WIJ 'aan-naam door, te brengen, want ziJ'hel)~
" __",,1 "lin L. HllderL..imer,-P. J. weerwil 1'&0 ol ce tO<8praken wDllr men uit af I<all Ittideu dat Stellalaod L cl P I) II te be d .. - ""..
"""'. II<' gnaroe de .w"he oor . ., r ti in die dagen. I.D B.'a gepakt, ~

, !Slfmlln, P. W.li. Af.t·lfcr. aao'fOerder er nn tegen de teat deele ooder de Transvaal .. I ,rulea. gebragt nog Dader zieD bt-.prekeD. een zich _ te weêr stel~e. .Een paar raak
" 19......;Woreeater,Sla~t_a en Aanteel ne... T.anll,,81IlI.I~he politiek no. het Minis"rie .. a4rdat leker land waar geaohil oyer bee~t. __ lekkere dinners 'worden UIt diezelfde d&ge!l

. &en. UD P. J. na clar Mllrwt',-J. J. eld tev' !cl je Am .
. ThAroll, AIIIA-.r. .Harer MIJ'eateite BOD-aau: de beide oppc>rbooCJeu ge.;eyen il die De Ku""obe 'fdjnbanJeillars lijn niet v.erm '. maar en8 ~ een ge eur e-

,~ A "'IC r- , . rikaan die eeD botel hIeld verdronken, ilell
24.....Kleiu RogK",,14, .fd. WOrCl!lter,VAat- oYer de 1'raolYaal J:ou haltdhayen P zic4 Stoodll vijaudig tegenover de Tralll- vaa plao om de IIIIU fan h. t llntacbe INaturel dood .. vonden, met kennelijb sporea

" '. ·,:flA·d.Lewend. HlIYe. eOI•• no D. P. I bet d h bb . r . _it tit t b gt te .. ·A.. ....t.~ v..:~ daa bet Conf"reutie plan lit. na oon een. tarle ''''n Iny~rr~,II en e a eli rus eu, van omge ra ZIJU, en een ,J"""&'"'I!i ~.)I.rill.-1. J. Tbero.., Ar.lager. , •. / d I h !bedro beschul.1'~
2' _' uocldM"'at, .l...OtU Go~dereo eD Lneode " ,op ..roud dat do TraDsvaal er niet Bet ,.erwondert ooa' lIi"t dat de uitelag nu ziJ' in 1'8rDfuid met de oaderhao e ge sc ~ van .'g " ""6~' Daar DJn

, Ol. N .-~ .. ' ." Zt'ggmt Uit kw~dhmd vau ZIJn venol,er 00l-
, , :Ha't'P,... n wijlen lIe~ II. C.1'1D Dra- naar eiábh kllD yer$eg9Dw~ordigd Eiio P Een "oor de Trant!Yaal miD gUD.tig ia. eu wij hageD tUlllCben Spanje en Eugeland ter dat hij er voor bedankt had diena dochter te

. lk·I,-P. J. DoemA., •W.ln, AfaJ.,.r. der .w~ke lijden 1'8Uhet Mini.terie Sp.-igg t"ijrelen geetl8'l1ina of Regering en YOlk spf1lillc ill gcbragt. I:it ie, 0'11('. inziens, trouwen. ,
-dat il~t lij~ ,.oorlltelleD nooit in den rt'g~ derl TranlV.al lIijn bierop yoorbereid,oo zeer verstalidig, want boowel 'Wij 'niet DE P.uRL8CtJJE POLITIE.-Gedurig hooren

, M b k' IIIuilen de eeltl'ge poll'tl'ek ·olgea die ITovolgd gelooven dil· man in Kugelalld de bola". wij van personen die beboet zijn gewordeaten' YOt~ ,oor ragt.-werd 00 dltmaa 100 ' ,'" • v omclat hunne karren en paarden alleeu in cle'
duidelij~ ia bet liéM gesteld dat er tal nu ka~ worden. ui. liOb boaden aan betgeea gen der Ka:lpkulonie bij .He Yall eeu Vl'U!mll straat geataan hebben. be politie is steed.

f'MI 8 eli 9 Jmll~arij, l8~.. redeneQ;.: aaogevoerd koaden wordell die ae mo~elijk eo pr..ktiacb i., sonder zioh un laDd zal ochter.tellen. is het toch altijd ijv~rig om d&lU'Opte letten; mMl' hoe kOilit
1:. Il £ I. d .J.. I"L d t to ... . . t '1 t . te . h t het dat er geen acht gesJaa-en wordt.door die·

, 0 8 o' _ 0 14 {) aannem1ng nn bet plan nageDoeg onmoge- on'f0ge lJ ..e vo()rwl\llr eu e I reD. .lUaar ,.eihger Die ah 0 Zit nt en .. c ~r zelfde politie op een kar, dIe nu reed. 8 dagán
AaNAflP~len,pr.8 be. 0 U 6 _ 0 0 61 lijk m*ktea. Het 'NaB duid~,lijk dat de wa~ wij ome lezer. op het hari willeD mogelijk dnt Kaopeche tU88chl'nkom.t nog in de sloot aan de Lady Grey-strut ~, waar.!:~=~:per Ih. •• 0 0 6 _ 0 8 1 ...erdeeliug dor .temmea eu de plaata die dr~kkea i. dat, boe mióder het tot een bet een ell aurler tot st.nad brengt Wilt door gedurig de paarden van voorbijgaande
A I 0 0 9 - 0 1 " li beLi l"k b'kk' t bEI d de nl'Quwo bcNlli"geu vool'deoliger voor 0011 rijtuigen verschrikt worden en daardoor in dfl!lpeen : 0 0 11- 0 .() 1t Sir B,,~t)e Frere bij de ConfereDtie lOU ~oor lj e IC. I Ing aasc en nge a,n • r-' tegenovergestelde .toot te land kom,en tot groot
Beet, per; hol. 0 I 6 _ 0 1 6 iDnemell,• de Repablieken eu he~ Arrikaner eD i de Tranavaal komt, dea le meer het makea zat. ~vaar van mensch en dier. Het zou met
Boter, per lb. •• ' d d't --. dl'"''I . ..,' d 0 2 3 - 0 3 6 elemeo~ ia het oDgeliik mO<'ateQatellen. Het de: pligt .au ellc regtgeaard Afrikaaer was. wezen wanneer voor I m...... e po 1-
)rQIf ,i per milD 0 a ti _ 0 16 0 ,~ i.l to d h t hela De berigten Di~ Pondoland zijn io zoo eeue beboet werd.-P. D. Advm~~blad.~ije..,II.1per 100... 8 WIUIev~n duideliJ'k dd de ...ertegeuwoordi- w0f"t om lorgeo at e ng yau
...ndell. iJlerI~uk 0 2 0 - 0 2, Z ' A~' . d' vcr Diet aanlokkend all dief"tallen zoo als DE BIBLIOTlIUIl.-Er is eeu plan ia beh&l).

" 0 ij 1 - 0 0 !il mog d;','. TraDaYul Die!1 aDders ziJ'u lOU • i ~rlko door deu stnjd ta.sohen le deling OlD de Bibliotheek alhier op kosten der
Groene "ijeo. per w. 1 6 0 9 0'" ..,. t I d I I"dt AI E lach die in het telegram ui~ Kokptad Yermeld. Le ~Gen ba alL!--'>- ~GroeIle Boonen, .. 0 - dau die!nu Sir Owea Lanroll eo liju fraaije w~ geen Da ee IJ. a nge e' tter . OOtIC ppen wer ""SaVOnq8
B"erll. ÏJr. lOll lb. ~ 1 9 - 0 3 10 Uit vooJeude eD Wet-veDde Radeu. Scboon oa4erdanen hebbe!! wij .. kere pJigteD te doorgaanI ,.oorteekeoeo yaa erger beswaren te laten ope ouaen. iets waar tiiBO vooruoodig
Boandenj, peretuk •• 0 1 6 - 0 2 6 '. e- ye"VUIlOD m t t d' I' t behoo. ziiD. Daareilt-a lija lij koren op dl'D il. Op eeu vargadering over dese saalt op

l....t II 0 0 2 - 0 0 3; uu de t:..er Fuller reed. toen licb als eeD" • Rar ° le plg en r.. ~~V Maandag avond gehouden maar slecht b:I"ge.
Koo. ~r atu •• 0 1 6 0 2 9 tIl" bl' d d . h' moleo yau een Reger;ng die hnre eer cr in ,-> erd '-__1 ten h t Id te k ..Kom.o~merl, pr.100 - heftig', trijder van het Minu,terie had II e, 19 geen la, e oa erwerplog aan e.... woo..... w ....,.,.0 Il ge nJgen oor
Ko-n·,.......3 be. 01910 - 0 1910 e . D . St t I' A te stelt om CJP de fbau"bartigh~id der Kolo· inschrijvingen ten bedl'1lge van £200 ·ejaata.'v... 0 1 2 _ 0 1 81. doen ~eDneo, "wam hiJ' bet toch wat de go~o m n 10 owmng ru ge le.. d---"d d Btedel"k RaadMeebot I I , rd N'. I bt ._ Af'k Dieten te lpecaleren. door ~ e som van en IJ en .te
Pompnen,' 0 0 lj- 0 0 lJ Ooofer411tie betroC met eeD reek~ nu wij ti. ve~o euen. le. Il'O ..... rl anere Ierltmgen, en door het geven van " eniert&UI'
Peren. I 0 0 9- 0 1 6 mngen:1jvan het plan te hlllp die bot ia der m~r ook al. onderdaoon der Britecbe B ' - ,- -~; - V "_'- 1 ments." Een der &&Ilwe&igengef zijn onrtui·
P· 0 0 6 - 0 0 9t .. - K ; . . IDI?AOVOOR nEOEN.-.w.orgen, nJw.g, Ea <ring te kennen dat het 'Stadsbestuur het geld~;~rper lOO .• 0 9 0 - 0 9 0 daad ~D gt'beel IInder aanzieu ga,on. en oOlDgin ill het 0l1a8 heiligste pllgt om toe een biddag ~e!lf>oom regen op verzoek van Ig;.me geven zou, dll&r bet toch reed! 100 v"l
Rapen; per boe. 0 0 1 - 0 Ol die he~i.tellig de 18ge &ouden nrsc!Jaft heb' te ~ieo !lat de Européscbe volkplaotingen in den Graaff Reinetscben Kerkeraad. geld nuttdoos vermorstte. Ons dunkt dit &Tg!I'
TomlitOea, 0 0 8 - 0 2 8 beD Zo4 niet enkele yooratundel"l YIlD het Z.: Afrikn geea IOhade lijdeD. ea dat door DE P08TlU.R ia tUlI8Chell"Viotoria WCllt en ment, boe juist het ook zijn moge, niet Utl!r
Uii.n, : 0 6 0 - 0 1 6 '. g~o tassollenkomat ,.an buiteD op onle Riebmood aaagehondea, en de Zulu'8 die bier- gellChikt om de heeren aan bet Stadbuis in ~
Vijgea. ' 0 2 '6 - 0 , 0 Minil,-"rie, IlOO all de beer Alijburgh. op dit &&Ilbanddadig waren zijn doer de overheid liberale stemming til brengen.
Wonele,.perbo. 0 0 1 - 0 0 1 pllDt niet de Oppoaitie baddea geatemd. reiJten en belangen inbreuk wordt gelIlaakt. raak gestraft. DE OORLOG fo-l.:S DE AAR.-Vmgenl een
ningelII', 8 JIlnaarij, WageDaea Kirren' liet ~ierop te wijJieu willeD wij natuurlijk HOIeEt het lot &fill ht't hoofd ouzel' Regeriog DE PO!IT uit ,len Vrijstaat en de Z. A' nader berigt in de Cape Ti'ltt$ had de oorlog
Woen'd,IZ:, 9 tt WagPD8 ea Kuren. den bet,'r Feller geen smet aanwrijven. WIlS eel) maa gesteld Vlln wien mon weet Republiek is. ten gevolge van de regeM, gis- oan De A.IH wel al8 onmiddellijke aanleiJill,

1 dat bl'J' m- bOO do te d' t teren te laat &&Ililekomenom reeds heden meê een ltandje over een bottel br&lldewijn gehad.
bij be~ CunfederalieplaD gao8tig ge.in~, ,i ~~r. r a gon le us· te deelen wat ziJbrengt. maar had er reeds lang iets gebroeid. De
Wa&l"Oli)~u hiJ' het dao niet steuneu P Maar .o~enkomll~ nn buiton ia, dan moeten wij TW"'" RE h ft te rW IZulu's nl. waren ni"t alleen onbescboft en aan·

.. d I h' Id h E ILLO"_O ee een groo ve 0- . II . hte k h ..
....._ 8 _ 9 rO"H4rI!J", 18~l. de vn(ag il oC bij eell Dian is voor wien de e ~evo gen. lérf&u W8 rageD. maar toe . d Chriaty zange';Jjlas.ts reh d is matigen ,waar elSe n 00 eeD oogeren prtJl
, "ft - .,'..., h • k ddt " t I 't I' DUIDgB oor de . 'k t at' • . dan wnar sommige blanke onder-a&nnemen de, 0 1- 0 Afrl·kali.e•• kannea .temmen --nDder hun e~ waa a er UI~"OOI' v oei le...e1' zoe- • osman nieuwe p an p eg tg m·,hrtl"pWlen.per3l.. 0 6 6 - u......... haald, 'taat, cal' balte' .htcn Fingo'evoorbo-!komenkonden,enr.ocbtenmetge-

Abnko.'n.perlb.... 0 0 6 - 0 0 III belaD"'n prijs te genn. ZooeYeD wezen ke, te boven to komon d..t bet mot eeu ge enl, een 100 wae. wclddienprijstehanrlbayeu.Toonbettotvechtj!n
Abri1..· 0 0 6 - 0 1 1 811 fl.aaowboid "I. v ~doDgen f,ei' be.chou NTEUWEIN80LVEYTTE8,8 JA:\'17ARIJ.-Jacob kwam hielden de Fingo's rich wakkerder d&n
A _I,n", 0 0 8 _ 0 1 • "ii Opt een pUDt vau het boo ....to gewig~ " Ol • . B~ Bcb K be V __.\ppe~eai ". .. • e- d' d te ~U8 van. oor, te ~oe rg, ~p8Che iemaud gedacht bad, 00 tegenover de blanken
Iloler,~per Jbo 0 1 1 - 0 1 11 waaro~ bij. tegeo die belangeu in. de weh le en Engelllobman 100 min als den A lmg, boer; baten. £91 lOs.; 6Cbulden, gedroegen zij zich wchappclijk, want acbooo iij
Relit, pe, bo. 0 0 Il- 0 0 2 yorige 'i Regering steunde. In lijn be. Af~ikaner eigen i.. Het belang der Z. Afri. £298 la. 7d. ; tekort, £200 1h. id. b.v. ren Zulu dien de heer Pauling jr. in rijn
Drui •• nj g 1; ~=~)~~ Itrijdiag van dut lIinillterie trok hij met ka:j.nllObe- Kolonisten brengt teu .telligete DE SLAGTJIUIZn, zoo ala zij than8 in orde wagen genorueu had er uit haalden om hem te

~!d::l::·!~k'.:: 0 2 1 - 0 2 6 de m.te Afl-ikauors deze lfJe lijn, maar mededa.t da nijbeid dl'r Bepubliekea nie~ :: r~ke:jRa!d°:n C:=~es~=dï;:~ ;::d~~:U;ul~~ ~~e::;:~nZ:~:d!~:::!!:
GroeD'lllelira, ' 0 6 0 - 0 8 0 da~ hij oek maar in eenig opzigt de grieven in~ell:ort '"orae, t>n dat de blaulte volk- .. Inspecteerd, en men echijnt ze zeer verbeterd nft8l' velen meenen, ergertafereelena&nschouwd
GaueiI,'Jler Ilak... 0 3 8 - 0 • 9 zijner _!tijdelijke bou~uooteo tegeD den plantingen ton gnolge vau het gemg nn te achten. hebben. Het blijkt verder dat in de a1tk!lUGroe.' tlijen per hL 0 0 Oi- 0 0 ot h ri. d hl ( .... ' klits' t' h' T G F RE""ET' N' . ->_ tik dor get<Deuveld~ vrij veel geld is gevonden,H"..nd~, Jlt'r .tuk 0 1 11 - ij li 6t eer ~pngg .ea e. dat !lal bij lel Diet _au oroane eo .....on 101\ gee IC •• geeD E lUAF - ... 18 .leuwJ-.clfUBL 8 - en dat de Fingo', na b~ overwinning niet, &00

BOD;;",.I..., boLtel 0 --1 • - 0 1 6 bewe ... ea &iiu boudiDg bH de behandeling IObade liJ'dea door de laf'ot .eatimentaliteit bnd heet Ir'....-t, ~at met ,!egn,,?, t een als men verleide. een kantit'n ~ï::~::rdmlOjU'...r 0 1 0 0 1 '.. ':. . aantal paarden. en blcycle-rwten ln fantas-
Honig, per lb... 0 - der ~dlooporswet toonde ten daidolijkste wur het pubhek nu het VereenIgde Ko. tische kleederdragt en met %w&rtgekleurde voor III wat zij er dronken in' de Olunt
Koo'.l"'t ltuk ...... 0 0 I - 0 0 8 . , de heéle da d de betaald hebben. .
Kalkoenen. per Ituk .. 0 6 0 - 0 IJ 0 dat hijihet ,.(oleer met den beer Solomon eo aillgrijk lIijn eer ia scbijnt ~ ltelleu. AI gezigten n ell g oor stad reden. ENOELAl'.-DENEaYl'TB.-Het volgende lVordt
Komk~mera. pr. 100... 0 1 6 - 0 li 0 and~ eeD. wa•• die nergena haDger yoor ge~ft trouwena de oudeneeaobe telegraaC- D. 8PEURDER BlURT, .die ala deserteur VliD door deu bekenden publicist John Lemoinne, in
!\feebOe, 0 1 21- 0 1 8 .'in dá·n om ,het be·laug -aft deu l..-:'r .egen. k bel . diled· • d .. de Flora 'IV&I Opgepakt,18 per slot van reken· het PariJ'sche Journal du D!baU _er de -rer-, . 0 0 6 0 1 0 -. , • UIJU • a, mlU er vOlg nieu.. all .IJ SOIl- mg' -bl- ...._ ~ andere Smart te ~J'n, en ~PereD; . I -.L.. v : ..- .,...,........ - bouding tue!IChenEngeland en Egypte gese :
Perai-'keti,per 100 0 1 0 - 0 , 8 oyer"'u .na,tare! te bevórdereo. Ma.ar wij de~ verlaogen. atellig IllIleo wij wel bij tijde heeft voortaan :weder gele~nhcid om <;mgc. " Wurscbijnlijk r.al Egypte, geateld dat .
Prui.ea, per 100 0 0 6 - 0 1 0 wmen ~Diet bij het oud, bUjyen maar liever te Jr.u komea welke praktiaohe m&&ketJe. etoord het ltan~enhoudeJ:Pgilde tot schrik te als mogendheid blijft beetaa.n, het besit Vtm

Pijnappelen, •• 0 0 8i- 0 0 8 o. _~ d .L_ l..A_· lt ,! L._I 100 h-~ cf toe L m' 'd r CJ R··'-- Itrsldren. Soedan moeten opgeven, van die provinCl, 'e
StraiielfereD. 0 1 6 - 0 1 6 a _u e .... a. aaolllWJrlge wee...ea op. III"'" .... aar ..0.. 00 e' lJ... • :KLEINE 8CItUtm. - Tot ODS genoegen zien voor meer dan een halve eeu'N door lIehemet-
8b'aÏfeI~oppen 0 0 8 - 0 0 ot houdenr. U. heer Filller blijk' het iu den reg.,r.iog in &&keBeohuanalaad oatworpeu wij d~t de Mak door wijlen den heer Logie Ali zoo duur behald. Zooveel is zeker, dat
To~ 0 1 6 - 0 8 6 beer ttpiD~ leer af te keuren dat hij de zija' ea tot op dien lijd ia het onDoodig om du Tm.t. aldau met zoo veel aucces gedre1'en Engeland volstrekt vprantwoordelijk is voor
ui;'n,' 'I' 0 8 0 - 0 1 6 , : '. . . door ZIJn wedn_ zal worden voortgezet. De E~te en alleen geho d . dat land te ver,- B8Iutó,~' heeft willeo. " ,.erlateu". maar daar- OD8, IU ,.erdere bellplegelingeD o,.er de zaak .nin en l'TUchten 'die men er vroeger van had u en 18 •Vijgllll, ipa! 100.. 0 li 0 - 0, 8 11 . ..... d ·gen. De ze~ Tan Aram en Djne preto-
Wortiilt!h per bol... .~_ 0 0 ot- 0 0 1 aDtege&! het iD.· aUeD deele eeaa te lIija .. t te ,erdiepeu. zijn due nog Ye1'krijgbaar., rianen zou reeh de vestiging der anarchie ge_
Watetmroeaelt, 0 0 6 - 0 1 3 de oV(!fgaaC no Ba8utolaDd aau bet Rijka. ' ' DE HEER MEURANTwordt door de Cvluberg wee-et rijD, de zege YaI\ den nieuwen profeet
-;;;;_.;- ;;;;;;;;;__ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' be.tD1lI!,". Nu kOD meo aan het voor.tel ' ! 'T EEN EN ANDER. .dd!1erliltf' als een goed opvolger van den heer ware de ve8tiging van de bvbaanchheid. Het
- , ' Button als Thesaurier-Generaal genoemd. .. nar voor Europa en de beeobllving is bedell

~
' ~,~ltl·d.~.f";kll\rll. Upin~ een dubbele meemogtoekeDuen, Hir, plaD om de-;ededinaÏng nn de,. Maar beeft gemelde heer niet 100 veel he- .at het gieteren _enraa.ktona_.el~~ (~ .. "''' 4U. die ,,_ .ulle yerlateD dea I.ada dat de e' kel aan de tegenwoordige Regering ala maar Engeland. Op die EuPtenaren moet men ~et

RV'·k"';'-"';-, hei O"l'II&m, -n di, -a be' ~Dwagen met den spoortrein te doodea eenigeaine mogelijk is ? reltealln om den m&hdi te bf'.strijden. HOOg-
..... ---., ...... • d-i b t < bel..... • D . hi <- .....-... d .tene zouden de inboorlingen tot een .:lOri ~DApailobap ~ Ka&patacl. ----4- -----,--- pPijaga.,eu der Baeuto's aao regeriuglOO8beid ~r op e yervool'. me. geneu een ••• .111.188., AVIE8.. er..,r....,..e om en onse- gendarmerie gevormd knonen .. ordeR, on~er

DJ X.UP Da OOID. Boop Bua: (.tlPUIT.) JjONDERDAG, 10JANUARlJ 1&!L ea ye~ert al. de natllurlijke ItraC vaa hun ting te leggeD, wordt Dog Iteeds in enkele :-=j:s:m~~mbiW=e~t ~ de bev~lcn ,-an buitenlaudache ofticieren,_r
De Baak geeft reuten op Vate Depasi", ,L d K b~en yoorgeat.aaD, en de Oape .dr!!,,,. ~m een indruk '8 mane aanblilt." maar loopt bet pas heeft men gaden".t er van hen wordt als

~---t a:t1··L- --1 L rd . I DE UUR FULLER ALS vANDIDAAT "enet T,egeD e oIoDi.sten.Juiatdiedubbelzia- 't t d t' d . . proces op een roman uit, dan is het niet ons men ze eldere beeazendt. Een nationali~itnono_ IJ&a ....... ge ..eu e WIlle. ..... Il' b '.3 kte d; . h'" aan e oooeo a er DIetII yreem I la II., hebben '"te' niet meer. De En-I--h- h~'d-n
dAL D_ kL- -! h 'd ' , IK elq Dl... e IaOUemlajf Yan ". yoor I" werk de zaken vooruit te loopen. - I§cutU ~M ",u_

eD OD eroeem .. a ID gewone ~D UU£Jg81 J ! VOOR DE KAAPSTAD. tel "--d ,. .. " terileliJkt de maa~regelen er mede waar· het land zet en r:ullen het niei Terlateo. Wij
beide aan het HooCdkaDtoor eo de Takken. .. • on~_ &aam ,;maar u er. WIJ .. gen Die. d I h bri . Ex-8Tt1DENTBN aan BollaDdsche hooge- h bben h al ....t .. b blle be

De·Directeuren kOtlD8ObijeeD op Diagedaga b. Ill" Joeapraak tot. het. Kaa~tadlche pu' eenig ',ACriklUler-waD' wij bebbea hier ~ -. et eyen'fe"oer deen m~DOpohe der scholen, thana lI4Il de Kaap .. vestigd, mIlco h:rbaald; e~ ~j ~:;. e~ ~t ~i
ell Vrijdap '- 10 lm. om oyer diaooDtó t.e bliek. ~aandag ayood IU de Koopmaa •. met geeD Itrijd talBCbeu ACribaera eo t-!,:nla~ wovrdt. Bet?n berscbh~ld la echter met belangstelling \'8t:Demeudat Prof. Cobet, zouden Tertrekkee. Na de jongste gebeurie-
beeJiuea. beU,. hi,J'een,wiJ'dele de heer Fllller heel wat.... I~':'L f' d k li ,_ weoer II. ooreerat II el neveavenoer te Leiden, de beroemde kenaer der Griobche nill8en lrunnen dj minder dan ooit te 1'0*

.DDge.. _en 0 aa ere aaD ome ogeu ....: . 'taal, deor den KoniDg van Gril'kenland tot het truimen HuPte kJ) B '
B. P. DO PLESSIS, lr •• Kaaier. woord., aan eeu wederlening na het doen,-:+lllIar eenig Koloaia' 9&~ dea eob\ea letl! waan~ me~. aoo ala de ~l'gM seU te~ Ko_deur der orde 'Rn den Verioeeer ván d:: ~en m_v:. dat .:ljt'lde ~ ni!t

------..<. dikwijl4 tot bem gerigte 'ferwijt dat hij .tempel die Die~ gaarne de Baeuto'lI be~ee~. 111 ~lgtbewOODde. a'reken al~d Griekenland is benoemd. grondig genoeg ondenoeken, stellen wij aleclits
1ULl4ESBUBY de "";"'il' ala welker yoore~Dder hii -ko. la ,; • rd ,: af: L_A, h me. WJast met de &genllg kau mededln- XnmltBPJWIlC.-Da. Maeder, die eenige één -rraag. Iodfen Egypte weder tot repring.

I:..r r-.. ,,- a g~ganuee e nll...e gesoual •. eo UD te "I .. te d d~'>" den D V·-LL ff !hl . behul looeheid of tot ~heid moRt verrall~
ur.CUT£URSKAIIER EI VOOOOIJIAAlSCHAPPIJ len ".. veraakt bad. Zijn betoog hier. laad door KolODiatea beaet aag P Dat geo. rW1J uaanoa seo e me eulDJrl~g :::- en ~k"::t..,; ~rz~t!: en indien de nieuwe profeet het I:&nd in bezit

Opterigt "October 186-4. omt."D~ liet lioh hoorea, eo meo Weet "at de h~r Faller. blijkena hetgeen bij Y&a, den ouenwagen met den apoorirela de Zendinpch091 heet! aédaan. zal aanstaan- aeemt, wat IIOU er dan .orden ,.an de Elll'O-
wii ......... red8l1 h,bbeD om hem k liJ'f te ..... n le;a" d'·. . d • .... ..If moei Yenallen IIOOdrahet nataar- den Zond~ te' hall 4. Ïlea lIamiddage, ru de ~belangen, ·zonder noar de alpmeene
• &""'r ' ,,- yer oa"Jg" lo ongaarDe &ou lien, a' u 1"11 I N' K kinde k de kind d '---h' te I.. • n..1 ftwe........ die nraaderde bouding t.u.euover h' '., t t d ~ . h IJ" ge,.olg 'fao bet ua eggeD na eeD leuwe er een rpree voor eren er """'" aYlDg ~ re ..euen, U'!&oo
. ";'_J.. ' ' .. .-8. e.~. OOD a. men la em geen .poorweg iD eeD 't1'1Icb'baar land-aaawM. YaI\ genoemde echolen I-veren. men misschien dat de Afrikaansche ~

Sar ~e Frere en het Mlllutene Sprtgg eohtea.· Kolooiet kan lOeken. Over de . . . • EE.'f 9CllIETWlID8TRUD tull8Cben de Stellen. zorg .ullen ~ voor de PnmllCbe en En·
waar .... u cooyeel kwaad iD beweert te &iea T I.i:: b II. h" . h d' l' . de~ landboRwende beyolku:g,-alch begtDt bossche 8cherplchuttel'lver=!f' 'rur en de Con- r-:he aaodeelhoud.era f Gelooft men ook dat'...,_.. • rau~ eelt IJ 110 Itmaa alet 1I1t., T _... d 'I" ._ 1.__ het 1_1__ !- . de Midd l-
Wat 0118yeeleer yerwondl:rt it dat bij naaet la"~ kan h .. te :tooDeR. eo tw ......eu \'enoer,per oasen- oordia Club vall e Paarl von g'18teren plaats lan"~"":-z:e~ P~J'b h~nni' in,
.. " i .. ..•.• • ge teQ-;J..... er, naar etgeeu hIJ oyer walMa eeo oud Kolouiaal bedrijf, dat meo op I. Neethlingehor', de plaats van den heer UIICU r.-lJ.

DmBa!'B11BB1f' aVa lje&POg dat bij he' .MlDllterle ~pngg met lfa~uNiIft .. keo 'iD bet algemeea eo l~- 'n d . .. J_bue Louw. Het lIObieten 'NaIl vrij llOed. Algerië en Tunis regtatreeb zou bedreigen. I

, • • bp; IOmmige pUDtea b"d tegengewerkt B tofau,d' h bi' . we, ter .. WI e nn eo yoornitgaDg SIJO hoewel de wind tamelijk ..... 'Nae. StelIen~ DE KllPtICHE ArnmrxGsRAAD beeft Ding&-
De WelEd. Beer B. G. ORE_F, VOOlIlUer • ", I 'fft'd beeft' ' ua . , la et ~lOoder zegt. kwestie aat:uurhJlteu dood kau laten atert'eo maar bosch behaalde' de ovenrianing met 8lechts dag "eerat gad' . dit' h
tt tt "THOS. A. J. LOUW,LWV aiet~;ua ~.eeo ge e . " O~lIt dn + ofl] hij:soG ook dit -Ia.d panre-tliea da~ mea· Diet 80nder groote hard;gbeid twee punten. . . den. EIken be;:~et ::J!.rt sniaa:, f:;!:
tt .. .. J. S. F. GOus. .teuo dJen hiJ. op eeD tijd dat hiJ reeds op afiitaanl, Wij nrgeo ntl eeo. kaadidaat d' .. d' tik hefF< B..umIETEN.-De Richf1lMld Era is in ééne by eD Woodhead als leden voor de Kaapstad-
.. .. II B. WBTHHAR. be, .,.Jt der NahlrelleD ... keo tot de Op- cf. Jru_.f . t da, h'" all t oqr YIJao 1ge mu rege en au op en, veratoordheid omdat de Waarnemende Magie- lIChe, en de H.H. Kotzé, Louw eD Parker voor
.. " "TOBS 0 LOOBNEB. '.,_ : ..J.A yoor yv- Dle IJ ID .. me loukr om den 'poorweg iet. buter te lateD '--t Ian tal.._ 4· ten b--"_' Iti

N. E. SCBONBERG MD. po!Ilne p'aB .,.~. Uil een I'!""" _leeade eie boefe. a meê .. I guo. Wij Ye1'gea niet ~l)en. Slechts d&A ..... die hardi ..hel'd ,.._ on ge een aan oanwe .. £U1JI.~ de Wijnbergsche Dranlrcomrniaeie te ·e_.
II .. It D J ACV1P"DUA- 's met .elk. lo' Diet IOOJI8r ~e R---DII' al.' h-. d 'h" 1" te be --r .... ....,.., .... ~eeft tot het .Iedigen Tm ~·eeltreet. Kaar 1{et rapport van den In8pectem der 'Wegen
II .. II •• ......,..;wu, .n~" r. ,r, ~8V" .. "aD "'; a. IJ er. voor &a 11Ja om n • ',erlyalleD ala men het plau 'ferbood met .. de betreIt1ring van bandiet te Voorn&alllc>m,hield in dat de ,.,e.. n goed en deft nooda voor
lt II lt W. F. VUCKrrI'. cl, nOBYemeur etaan eo YalleD mOel~. hone ~an hel debIet nD onaen K_~J..-a i kl' t' d' geel 1 1''- hem die ze bekleedt voor het eekreetleêgenvak bicycles bruikbaar waren. De booOlm &&li

P J BESTB""' n..._-,' ' • ;: " J-VU" ee~ 0 onlla le ~an le ee len nu ua- belnna te maken '. Ke boo •. £38 rk bt 0
tt •• ~ ~ d~ eeD puoi ta wai de lesera nn ou. wija ~Il neemden nog .terker te belaeien' I 1.1.1 dG' laad Ooe~" on m . 'ur manYler waren voor ve oe . P

.l.Udi6-- '. blad '.,b1:&ODclerebelao-telb,·a .. ,'zal iuL.......-- ~ ,eri'--rt hV"II'oh •__ I.' dJ: h--- FDtt-' ~"'r,daD eo nqlla tha ~ndnumereD HET BINT NUCL.UBFEE81' (6 December) voorstel vau den heer BUgant beeloot OlOOom
A ---- '11 .. -.. -.... ~ __ ... ....... UIR wordi thana .. 'UtNch& _ Ilechte door !rin- het Comité ,-an Financit>n het werk II&nde'·11 .. h h l__ b' ed' c' 'ubi OOI' armere eo Il. "an eo 081180-

Martha. Smute, Jr.; J. B. OoaaetL meol z" eo WIJ UD e·a_u let1Il e la yoor .,.hOoging vau belaetiDg op yreemdea i I eie Kol . t d' d R~' deren eYen als hier lCeremia .. vierd, maar de brug over Keurboomarivier te latea oakijken
A G WATRRVRT.JER, y,r~Dd Btaat ia het pbeage ...... __,. tt ' wa..- eyeu onu eD, le e ~e"nag studenten luisteren het door een optogt ot>. en voor men het overnam. Aan den we~ nator
• • " a~~"'8'_peo. brandewijn. dannrKetenwijniet dat despe- 'b .... '&00 -reed ia aan eIelIeli F' go'.' wii Den nit eeu Bo11andaeh blad dat daarbiJ' ,Houtbaai WIU'eIl eeoigerotsendoorluuid-rer-secretaria. n.t leeD maatregel door het MiDieterie I '.. h d b" I._A .,.. .. - In ,-..,

... I~ co aat ~18l10 ure mae lOene aanacwu. om Ta~taba·. yolk eD aaderen vaD dal IOOri ditmaal ook een groep .... die de Tranevaa1acbe wijderd, en de heer KoUé betwistte het regtliJ'" Apo"" Y001' de "H.tual" Ley..... Spn .. ll00rgedreyeo. yóórdat de beer Fal.· braodefijn ,.au .uiker iu plaat. 'YlUI "ija te C' deputatie in haar nationaal costuum Y'OOratelde. vau den Afdeelingeraad om de boomeo aan
•• uraa~e ea te De Protecteur" Braftd.. Ier Ii~"ti~g ia .. de W ~~,.eude V. ergaderlDg kunue1 makeat daar iD.geljj~.bii .. I profi- a ~ staaa. DaTE EN YIER.-De E"enitlg Expnu vindt Keurboomllrivier te kappen. ala men de gemeeu~
..1UUtie KaDt h~ . b I Af kan l ~', het neemd dat de K.aapatadtohe politieke Ver. Lies~k d! zorg V~ den weg aldaar op-

oreu. " , aool)D.,- IJ ,.. enen een toereD.1 Maar wal wij yergen ".a ..41oy.a Wilt. in 0011 blad, bij wijze vaa een brief eeniging vier kandidaten vOor het Pa.rlement draaide .. Naar aanleiding ftn eeu rapport van
"ALOBKEEBE yer~~Dg wekte die. ~k op bUQ beoor-. • ' eeD k , didaat ie dat hij het belang der Ko- r d k' he }{'" stelt al.er slechts drie open plekken zijn Nu een ComltA! besloot men den heel' Truter ~

deebo d rd I" k dat M ~ e lesera. onr t IQlsterie eo d. .. dit 1 .kunnen wi on. begrï n hoe de ..-erlof te geven tot aankoopen _ een nukBoBBEL IN WEESILUIER. .. ~1er ye er:" po I e nn . .uua- lor:iate~ boYen da' der !,iatlJrelJea plaataeneo o~aakelijkh.id om het als" phiJipijaacb" ~te;~ jeugdigen k:gclschen Jt!iu1fer...oor IweilaDd nabij .zijn plek, op groad da&.; if;'terie~"&GOder lnloed bleef, d.t u ID ~ het .+cJs eeu "'Dwiaat rekeneo sal ala wef te krijgeo gelegd wordt. da~ komt, wd een der 8teijn. kon aanzien. . vlak. aan
la
dm mgaug der .tad-d~.~ ....n .'

.uta 00 Jaata4s4!hollden l*'18llJentasiUing 'fan be- ~t d . .' ·...:1 "BET OlmE.RZOEIlnaar dell dood 1'&n den w~ ter voor ~eg OeIeind.en
VaD" .....uomlt, rad.teer4 9 ____. ; .... I...... <_ k geoeD 'faa . esea WIOD8Q, eD U er eeDlg .Lm!algem.eaeul'eeft betren, ,.nj weloyereen L..-di t Calder -' __ 1.. va-""-:een'-- __ zou ZIJD. Vol~11lI.adV1e8VUl den proe. Gene·18ti6· 1~I:jtd bij Ac·- • Pit """'B ..e, lIJ'" opea IJ..... eonen -yea .be" l.,., d h F 11 d't la P I --ï IJIUI e ft&~U ~.. lYe< ....... den' ..,..... ....an ar e1ll8ll., .L.,'_J_ " .,- .. - " WlJa pa. e eer u er 1 yer ngt; a- lDe~he~1l wij .. lye oyer dit punt dikwijls k • h hid' _11_ ft raal en adv. plOglon beeloot men tegenal ... 1861. _.-PI I' ook Diet. Yl'e8lDd. Er wae Lo- d~ll De hS' b a&nhet lto . op et ~ Ja ev'_' ~ heer Cloete niet over .zekere _Iden te prooe-

i. d '. -avD .... 0 eer pngg,.aar meu too Yer ondigd hebben. De uitdrulrkiag ., phi- tot aaamernngen aanletding omtren.he.kere pul deren die hl'J' ~A.-I -erd -'!.:."nld~· &A ';i);'n...01 l"te aa el"l .at de Ainkanera' lI_ . _. d't d t bi' .. ~ . '---- de -._A..:...1. ....d 15~_U" """ "" ~JlA.Z'.rAAL. £~.,700. .: . " .' I~ a ....~ ~nu . ~ y~ &eggeD aan. a . ~ bpi nech" u ecbter verouderd. eu juia' aan da ~ w~ "~~'e"'" vrae· Beu Comité, bestaande uit de H.H. w,
-- lala soodanll een parUI hegonnea Uit tIJdeo. lIJD Mla18ter18 geea geD8Igdbeid :$'t _. . dM draadger aan den man dIe er naar kijken mOC8twae Kook en 8.l-~t, zal met den Hoofdinspecteur

Voor ." AcbaiDia&rerea1'u Eiplldo ... a eD &egeIl de ,orige Regen . , . ... mea aleu e gege,.eo aan .. wezen. mMl' door hetn een aa.ak van geen 0 Wk de nreeniginj'
Boedela ale 1i'.._0____ A.. • :_._ v • • 1"79 ng maam. heeft betoood om met deu heer tiaDl éolo-. die ftJl iemand ja die io deu atriid voor het belang'lV&l geacht, dervanw~ :."en a'm~oemenn T-I..-' _.
V...-a.!. _._.._, -.mlJl __ 1IJ'aJI, ~'og d, al"IDg nu Q wu het ua te I lt h" bet" ""'__ ._ of~"""" VAAl -",; -

-- oua&enn etJ AgGeelt. het S· moa oo~, ~ lf-n, 1IlUI'. der Kolonisteu grijs is gewordeu. Zelf. Dl!:" M.UTl"AL."-Voorde ,..bn~ din;eteura. De "City" Paardentpoonregmaat.chappl) had
DIBEC'.l'BtJRD: geko .. o dat II' Bartle Frere, ~ Miniatene, ~t ateeda lanel .~" • ach'" d dat ell:~ plaatlll!l1 10 ~ Maa_happii ZlJ11 pteren, eeu brief gezonden tea. dekte dat lij met ~

De Wel yoor de aaaexahe .eet aaa t&. wi' I' • lAaD U een. woor 11' "6. nadat de teDmg der handéii ten gun.te der mogelijkheid. als lIij den weg verl~e, £~
-~~~: J KOTZE. toch d. BijkaregeriD 1Dia. • iJseo, mu.. tot de geaoltiedenJ8 u.1 bebOOl"eD,eo ~ ~. s.:,lom~ eJ_J A. Ebden was uitge. I' jaam kon betalen, JDaaZ' vooratelde £1 als

19. 1I00I' deDkt ~~ bet dil beU• .,.oor hoe el de philipijllache en 801omoniaaaecDe ...neu,- bij 'ltt'lllwmg m een bus ge&o- de recognitie te betalen. De heer 8tipat Ite)~e
De,Wel-Bdele Beerea bei geYOeeJl dM er la Z. _Il k ia OlD land eD teyen. goed--' aI.i ..ook bea"-ed laeeren H. Solomou met 2~M, en H. JL Y'OOr£25 in PJaata Tm £jO te steDen, en rut

H. A. EBn_, I 1. Jl. bm" heenchte, da' d. ZDhi-oorIOlf~ koopea. t. bekolaen, eo de, de 8,.. . g. w II} oog IlOO en, Arderoe met 1,112 ~en, wordeude er op ging na eeuige diacuaie er door. u:. Clan·
1.P. WICJlT, P. P. Jl1TrllDFOOJu) ... d J mal het '_.. . DOOii geheel aal opholldeo te beat.aaa, Jaat bet eieR ilea' A. Bbden 50.} uitpbrsct. montlChe Doip8beatunr wilde £10 ~ als
Jl. K.:ao.. F.I.B.~: ~e oor op .ll&o·. liat.arellea 1M;I8".te yer. aioh toi du t'er ~ ala nl dIJ plaat.. ftD PiQtl'BTJIRG, 7 lu.-v:. heeft on. 't'SI1 bijdratJ'e "'oor eeu wer naar het atatiOll sege-

A.1JDITIhY'D- '. ~ ooderoem .. , door lICMDeQ OOR te bedeuk_'-t wat lij deo heer 8olomOD op d_Cde wij. vemld ~d berijri dat te beer C. de villiera vea, lD&&l' men beal~ dat hiertoe ~ termen-u.... 'nI~.1IIIIe patriolt-eo, te regt ot le 00. YOGI' Inua ....._ --de . .. Iich ~kMn heen YaI\ de ~- waren. ~ nota !&Il den heer 8. J. YUI dl!r
De Wel-Edek Jl.... .... oa---"-. . '._ .,-:a-" .. _ak d18 no deo beroImcleu Fruachea lObe ~ 'fOOr het Pariemeut. Dit, 8puy 1'oor leYensDt;8Tm 408,000 'PGII'ld .haTer-

!r. .II01Dat'J I ,B. A. eoo... . , .......- .... ~ ~ dat _~t bij a ~ Tarnoe, "iena zee op"oIpra iD ~_~ ~ •• ordt ~ ~A hooi ~geu ~ 8d., en een der B.lI. ~en.
.r.L..'---- der x!:-, Ot1B.B.BY, Beon&ufi.. . mW-Mkt ala dt ....... hI!& Da& WnriUabIid ja ha ~'" k _ea "ldeingeld t::wr en zeer.entaodig ~. en al dien ~ en Gis ft1l. ~llá yOO!'reparabft aan
-- 'eigen laad, ,- cw eie ~y.aat- . •..... _lt, "'~~ii.....-.ncbaIk Tveu.'~pfapcu paoead wat, :; ~ ~ -:::~ :ran:efet ~!!~ ~ :~~
7toUildij ..... Kaapetaa. _" .....~ ........... 1IacI4.a_ ..... , ... ; ""~."'.".""'~ , bDa~! . om_,.old'"...Pimell~

,., .~~: ".,' .,'

,,~

O~. da 2t~pttmber.
KAPIT .NAL £70,000.

B:X IOU,' BUR S ICA li B JL

Opbetaalcl' en Opgeloopen
£36,000.

Kapitaal,

DIREKTEUREN :
De Edele heer J. H. HOFMEYR, Voorziiter.

De heer W.·HIDDINGH, L.LD .•
lt L. P.!. Al'f DER POEL,
IJ J. G. RCHERDB,
tt J. P. UX, M.D.

Zij die de Ex~te nkamer wenscben te lie-
noemen tot E.xecuteuren, Mede-Executenreu of
anderuina, Jrelieven h8ar lI4Il te atelien en te
benoemen sleehts onder df'n naam van .De
Executeurskamer in Kaapstad.

op last na Direkteuren,
F. J. BROER.8. 8ecretaria.

Kantoor YaI\ de E.xec\,teunkamer,
Adderleywtraat, hoek YaI\ de Waleetraat,

Kaaptad.

lff.1teUjke Proviuele Bank,
PAARL.

NomiD.al Kapi\aal,... .,
Opbetaald Kapitaal ....
Re .. mCoadl, ...

DIRECTEUREN:
De W.W. Beer S. I.PItOCTOR. LWV., Voora.

T. ROOS, Sr.
D.G. BORAK.
I. R. •• VILLIERS.
JAN U. BOSMAN.
1. B. ENSLIN, A.an.
OONBTANT WAHL, Ja.
K. O. V. TROM.
D. J. A. nlf DU SPUY, Al.le.

1Ia.lmeD1Il'1 Tat.
B. WBTBMAR, Be.tawer.

IfoDtap.Tak.
P. A. EUVRARD. lr., Beetallrdtr.

IaJelijrd bij A~ YID bet Parlement, ,

~ AdmJDiItr&tie ftD BigendODUllft,
BOeCIeII, eDS.. IDI., eD&.

II II

ldABKTPJUJZBl' •

NIEUWE MARKT.

£50.004
30.IKlO
26.(JOO
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STELLEN BOSSCHE

Landbouwvereeniging,
-------------------

TUL BAG

£5 0 0
2 10 0
3 0 0
1 10 0

BESCHERltHEER: WEt.ED. H· E. R. BR lG H T, CC·& H .•

---------•
I

:REQUISITIE aan den WelBdelen ~eer FRANS ~ANIEL C,ONRAfDIE,Worcester. ~P
De Jaarliiksche Tentoonstelling van deze Vereeni.

ging zal plaats·vinden

Vvoensdag, ;30 Jan.
lUIn!IIR DI

I
it

,
> i i

WELEDELE HEER,-Daar WIJ. Onderseteekenden, Stemgeregtigden in "het Distrikt van Tulbagh, gaarne ons door
.iemand uit onze Kiesafdeeling in de Wetgevende! Vergadering wif'fen' doen vertegenwoordigen, ' en overtuipd ziin dat
UEdele uwe beste poeineen zult aanwenden voor het welziJn van ons Dis~rikt, land en Volk in: het algemeen, rigte"
wij derhalve tot UEdere ons eerbiedia verzoek, 0", Uzelven ars onzen Vertegen~oordiger in het: aanstaande Parlement
verkiesbaar te stellen" \

UEdele ons dringend verzoek I(willigen, dan beleven wij
UEdere's Verkiezing te verzekeren.

UEdele' s Dienstwillis-e Dienaren,

VOLGENj)E PRIJZEN ZULLEN WORDEN TOEGEKEND:
Paarden (in de Kolonie gefokt).

1 Voor bet beste pur KoetapGal'·
den, 3 tot.6 Jaren oud ...

s Voor bet tweede beate do
3 tt bet beste Rijpaard
4 tt bet tweede beate do.
6 " bet beste 2-jarige Hengst-

veulen, in bet distrikt gPfokt
6 Voor bet tweede beste do. do ....
7 " bet beste 2-jarige Merrie-

,",wen, iD 't diatrikt gefokt ...
8 Voor bet tweede beste do. do ...•
9 tt b<'\ beste paar sware Trek-

paarden, 4 tot j jaren oud .
10 Voor bet beste pear Muilesel.s .
Il dito dito door

den vertooner geteeld 2 0 0

Hoornv. (in de Kolonie gefokt).
12 Voor den besten Kolonialen Bul,

i ' Hollandecb ras

~

13 dito .Alderney of Ayr-JJ de Ck>rk, Zachtevlei, J P du Toit, Klip- C J Liolinberg, dito, H A Bontheijs. dito, SPD If: Malherhe, dito, J Ekkf'rd, ditoI ' H 01 D WVd MLierwbee,heVrolii~eidF' JJ P ~upldiesie, Viljoen, di~ LiFefdpe,ReD-.J Harai
w

I~;_' dito
f
'DJ PJ' shire ".

fontein, J A van der Merw(' Ce1'f>1l D Lombard du Toit. dito, C J du Toit, dito, CP du;)'leMis, Malberbe, dito, P F Winterbach, Wo venfon- dito A le n rg, dito, MaraIS, 'tt>, Oierber, to, u6f, 0 ..""'00, 14 dito Kerry
DroiRrly, J P Th~, r ..rt :IW K":usvuUci, J cl Moordenaa~ K:oof, JP F du ~Ie~s, dito, J ~in,;pp. Niehaw, ~bagb, J ?!! d~ Villier8, J B~. ?ito,.J P Smit, ~inte~hoe~, F J Rietief. di.to, W 8i?lptlOn, Ni~utm1un.ster, "H F Iii dito T'aD eenig ras ...
DTberoll, Twee Jonge OeIWllen,JW Neethling, PPduPI"A&8, dito,~PduPltl88ls.dlto,.DJde d,~.,.8tatie, T H O;ibbonl, .Klipdnft, P de Ma ~,V~hjkh~id, H~ 8mlt, Wmt';llk, ~J M.oUer, di~, H 81wpton, ~to, WD LOt.ter, 16 Voor de b€>eteMclkgevende Koe,
Pari Tau 8tna~erk, R H Walton, Vogel- Villiers, Wolven!ontein. L ~awrattPl, .Droltdy, Vi11i~, W?lvenfontein, J O. ~eron! Part van ~~lmghw8,. Kl,~ontt>in, AP du 'Fout! dito. Keurfon\em, J A Oerber~. N,eu"muu.,ter, ~ . 0 Hollandsch ras
... IM. George Tait, Drostdy, A Moorreetl, P J Mouton, dito, J P Leibbrandt, dito, W P ~btovallt'I, 0 B R du Ple8818, 8childpadmg,! Janl P du Tolt, dito, M M du TOlt, dito, P i oottor, , D J LOiter, Boontjee RIVIer, 17 Voor de t"cede beate ..
Tulbagh, W 8. Conradie, Ni.>uw Munlter. W S Lombard, dito. A e Bedelinghuijs, Uitvlugt,! J P. ~e Clerk, Jm .. Zachtevallei, A F de Olerk, M~rn, dito, H. A J dn Toit, dito, 0 B du. Ai A van 'Wijk, Waterval., H L N~ tbh!,g, 18 dito beste Koe, Alderney of
Conn.rtie. dito, 0 J HUgo,OrootT8Uei, P Mohr, SA Rfltlelingbuijs, dito, H F Theron, Momte-J Vog1!l.vallei,M P Louw, Winterhoek, W &~-,PI~~a, Weltev~e, N. M Smit, dito, .J ·C Weltevreden!W D Retief,.dito, ~ J Retief, ~to, Ayrahit"e ..
Tulbagh. J D Mobr, Wolven fontein, Ph. J lier, J A Walters, dito, W A Smith. dito, J P den,i v 8traatskerk, J P Moller, Achter Wit-I W~terbach, Kleinfontein, JF Theron, dito, T 0 J Stals,' dito, F PRehef, dito, DJ Retief, 19 dito dito tweede ..
Kohr, Tulbdgb, P W Alinier, dito, W B Olivier, Viljoen, ElandIIkloof of Uitvlugt, Th. -8iddoll IIOnb4rg, W Kmj8, Winterboek. C J Botma,! P 'Vinterb&(!h, dito, T A Theron, MiRgund, A Booetjee Rivier, H P Marais, c_erea, .9 P Ma- 20 dito dito K()(>, KelT)'
dito. G J ~u.w, dito, JJ Bo8Dl30, dito, J O?l!gbtly, Tulbegb, ~ Pe?jnhardt, Kle.iUberg,' ~ptontein, 9 J du Toit, Tul~b, T A Thero!" J ~ebt;nbel'&', Twee jon~ <h:zellen, W B Bont- nis, Bo.?ntjes Rivier, J H Bed~~ghUl18, .... " .. , 21 dito dito tweede .o Bun.thwJII, dito, B J de Vaal, dito, W RIVier, H A du TOlt, dito, M v Niekerk, l\1ia§1ud, (Wmterhook), PJ vaMerwe, Anoia, hUI", dito, HF Conradie, NIeuwmunster, F A J; F HWJ_n, Koopmans Ri'ner, N Walters. 22 Voor de beate Koe droog, Hol-
Albertijn, dito, E W Andrews, dito. 'PJ Wi_, Tijl'l'erkloof, JC de Wet, Branwerstnat, J H J Oi.tflee, Koopmdll8 Rivier, P H Faure, The P l{oller, dito, F D Conradie. dito, e A MoUer, Boacbplaata. A J Lsubeebee, dito. S A Wal· I d h ..

~~ : ~i!t:~&di1;, ~i),~:~o~it~~~: 1 ~ ir:;!.':k~,~~~ 1~t?::~'J~.~~~ \~::. ~.;;oo'.D.o~.~:,vi;~!4j!::~;u!!..l:~e~ ~?U1' J>~,MaZ:dpta~: OFS ~ ~~: :..u~:~~j~d!:'aJ~io~~~dh! ~ 8O~ 23di: ~toru Ald~ey of AYr:
P J Theron, dito, F 0 du Toit, Ptu"t van dito, fontein. C J du Toit, Goedgevonden, J C Themn, dito, J J Malan, dito. CJ Theron, dito, . ce, W Gerber, Part de Liefde, A J Clerk, dito, A Mo_" SteinthaL 24 d:~oiredi~' Ke~ . . . .
A. JP du Toit, Klipfontein, A J du Toit, dito, Winterbach, Boodeheuval, A A Louw, Tulbagh, i I ' 25 Voor de beste twee Vaarzen, niet

'I meer dan twee jaren, Hol-
,1 landecb ral _. . 2 0 0Eene Requisitie io denzelfden geest van Oeres draagt dl e v.olgendehandteekeniogen : i~~~~:~~~~~eYOf ~yrabi~ ~ g g

, 28 Voor den besten en zwaarsten,Jl J v Niekerk. Molen Rivier, C.du Toit, De fontein, J. F Kotzee. De Fo~tein! J F P~s, BW Ilu To~t, Wagendrift, C ~P W v d Merwe, Jdit<i,~~ C qoosen, dito, ~~ Engelt, Sr., S .P, Winkelbaak, 11 S v d Merwe,. Uitkomst, J gemestcn O. .. 4 0 0
Keur, 0 J v d Merwe. Tweefontem, W J vd LanJrfontem, DJ v 8chalkW1Jk.dito. JA Prins, Kromfontein, DO Roux. P. A. Hamlet. C P i du !Olt. dito, P J du Toot, dito, J A du Toot.· Moller, Drooge Land, C J 8 Moller, Welge. 29 Voor den tweeden beste :l 0 0
Xerwe, Rietfontein, 0 J v d Merwe, dito, Paw Stin&ontein, Petrus v d Merwe, EzelJontein, Joo.sfle.' Houdt je Bek. P A v d Merwe, W.el~ I rli~L W J du Toit. dito, DO Roux, dito. 0 J meend, N J Jooste, Houdt je Bek, N J. Jooste, Angoras. 132
J Hugo. Rosendal. J 0 Conradie, Kweepeer- C J vd Mer ....e, di'.o, 0 J v d Merwe, Glen mQtldt. L Y &!tmis. Vlaltplaats PJ van Dijk., Ro""u'" dito, DJ Obermeyer. dito, 0 8 Frick .d F Hugo, J J Moller, Drovge Land, N JlPtse, la3
fonteiu, H B Zulcb. Paardefontein, J B Zulch. Etive. J 0 Conradie, Gan, Kweepeerfontein. Laugfonteio, EL Marais, Ceres, 0 C du Toit, Idito, J 8 Frick. dito, PJ Louw, dito. DJ Zoe"ontein, SW Pienar, Laken vallei, PJJ 30 Voor den besten Angora Ram. 2 0 0 1;H
Tweefontorin. T J Prins, Atinkfontein, J B F H 8 v Wijk. Oeres, P 0 du Plessis, de Vlei. H Clan~ Rivier, D J Marais, Leeu.wfontein, J W ITher>n, dito, D J Conradie, Koel1ontein, P J ~, Lakenvallei, F 0 Hugo, Karona, A J 31 dito do. 300ijeo 2 0 0 13;)
Priu •. dito, B P Prins, dito, T J Prins, dito, C W Herbst, de Keur, DJ Theron, P. A. Hamlet, F ~ron, Fortuin, e F D MaraIS, .P. A••W 0 Cog.-adie, Rietvall"i, JH v d Herwe, Vlakte, E!terhuijee. Lakenvallei, CP Huga. Ite: iDo's,ltaapache Schapen en Bokken. 1~ .
J v d Mente. Lelafontoio, M H Prin.a, Lang- DJ Conradie, Koelfontein, JD Gooaen, Alfred, Bur~r, dito, J 08ymington, dito, J H Hugo, 8 Jl Hugo, Bolaivier,' C P van der Merwe, 1;1

1 32 Voorden beaten Merino Ram, 2 I~
i tandon ••. 2 0 01139Eene derde VBO .~Worcesteris oDdert~,ekeDddoor: :~d~nd!~ ..~ M~no ~ijen,. ~ 2 0 0 14{)

.,... do. do. boste MerinlJ Hamels 1 0 011 1ThOllT lIeatlie, Woroester,- J W lt Meiring, weinjlllrtJ!j F G Strangmnn, D J de Wet, B.J Plc'. sis, IF S :M~tz, e J le Roe;x,.E J du Toit, ,ditoi D Viljoen, di.:to,-Ph Rabie, 0 H Rivier.-) TO.Id,:-P:J du Toit, ~ito.-N J Deetlefs, Jr., A 3ii do. do. Kaapscbe rr..mels . . 1 0 0 ..
Sr., J Kv 0 Cloete, MB. & C~.: JP., H Per- 0 de La'OOt,0 de Labat, J de Vos de Wet, Old P M~.ll,er, W Ra~I~, Over H.e~ Rmer,-.F.p. Le D 8 otha,. ~ D PIenaar, Roggeveld,-P F. HU" P Brink, ~ P. du TOlt, F Neuman, Gab. Jeftha, 36 do. do. do. Bokken ... 1 0 0 14.2
kin.. Br., A H Bull, J W H MetrUlg, Jr., W A de V08,J P Jooste, A A Leroux,Jr., J J Jacobs, roex.: Breede RIVler,-D VllJoe.o,00ud1Dl8,-D go, ex Rmer Bmg,-J W F Theron.. Rogge- )brei KIemtjel, C Amsterdam, Carolus Frede- Varkens.
Ban, J ~ Louw, J D de Villiers, J H Meiring JF de Wet. W A Nel, Jo" Wm Johnson, W do G 8imonia, dito,~J H Baard, dito,-P B Ruga'j veldl -Ryk Meiring, dito,-D de Vos; Achter- rick, A OrassDlan, A Kegel. W Elske, P W du . _ .
Beck, MB. & CM., P J Yan dM".Ryl, C M Ber- Vos,Jn., H A Combrinck, F Blett, C Hóme, H dito,+-E 0 J Botha. dito,-P P Botha, dito,- veld ,-P J de Vos, Hex Rivier,-O F Hugo, PleMi.,O H<>ft'mann,FAXlleI, P.v H Tulleken, ;I, ~oordedbestcn :olontulen Beer 2 0 0 :!~
nard, G W Budge. CS H Both .., Martin Kihn, J ~erlriD8 Jr., A M Meiring, NC Me.itj.ng, P A A :le ~x, dit~,-P C Moller, dito,-P J de Id!to1 R P van ~er Merwe, dito,-F D Hugo, C A Krieger, Dirk de V08 Meiring, J P Klop- 38 o. o. og 2 (l 0 HJ
1 J de Labat, JOde Wpt, W van der Mt>rwe, Phlloox, L Faure, JJ le B. Glaeeer, J Pieter.sen, Koo.lrL.dlto,-JROOb de Vos, Dlln., 0 A Theron, dlto1-D F du TOit, Beate Weg,-L W Swane- por,O J Lotter, P 0 de Wet, H R Brug,-P 39 Vdoorhetd:lo. r~t T':ken 2 0 0 146
l'Uftdenberg, F R VOl,J H MeiriDg, Cde W de C Africa. J ~go Quin, M van der 8ptiy, 8r., J 0 M.eiring, H R Oost,-P G Theron, Rogge- veH .r, Klein Roggoveld_,-P W Viljoen, Aohter J Rabie, 0 HolFmann. 40 o. O. Ill' e 0.. . 1 0 0 147
'Wet, N C IUOOe. Jr., J F Krone, J e Rossouw, 8 D Naude, C P Jordaan, GoU.fuU8,-J P Jor- veld,.J...J 0 Leroex, Harte~t Rivier,- 8 C, He~ lRivier,-Paw J lie Wet, Th F de Wit, P Pluimvee.
W G Prulrlln, J .B QuiD, LJ de Wet, PW J daan,l C Leroux, B B .Baterhuyee, D J du Jacob., dito,-J P de 'W;1Jt, dito,-J 8 Botha,' Meiry.ng, eh Hall, JC .Krip, Klein Bogge. 41 Voor het beate naar Hoenders,

. I ..-
I haan en hen .. . . . .---------..;_-------------_+-I (2 do. do. paar Kalkoenen, hll&ll

enhen .. .• 0 10 0
43 do. do. do. Ganzen . . 0 '6 0

' «do. do. do. Ma1tauwen 0 5 0A N,TWO 0 R D' 46 do. do. do. Eenden... 0 5 0
. i , • 46 do. do. do. Duiven . . 0 :l 0

' ":1 47 do. do. do. K~nen 0 6 0
.Aan de E ee:ren en Vrienden van 'I"ulba.gh, Ceres en Worcester die boven~taande Requisities geteekend hebben, ~ do. do. ;:~;. H:~:eDJ, 0 3 0

k h b d d t k . loed "k on :1 • 't' •• 1,- d •• L • _1_ C d·..l-- 49 Voordebeate.51b. VencheBoter 0 10 0WELEDELE HEEREN EN VRIENDEN,-I e e eer e on vangst te er ennen van uwe mv rIJ e .tie<JU1S1 les, miJ verzoeli.en e mIJ te mten nomlOeren WIS an lWWit voor 60 do. do. tweede... ... 0 6 0
de Vertp.aenwoordi~ing van de K iesafdeeling Worcester in het aanst$.ande Parlement. II . 61 do. do Kolonialen ~8m 0 10 0

" ~. d 'k h d '... .. 4'-lt tel"1 d ~ h t 1 kk •• I... k' • k h 62 do do do Kaas 0 10 0Het zal bijna onn<>odig zijn hier te zeggen at 1 et .vertrouwen at gIJ 10 mIJ S\.ot: ~o 1~l\S w~~ ee,' en mogt' e .U ge tt en mlJ?e ,yer lezmg te verze eren, zoo oop 43 do: do: &ere"nbrood ... 0 6 0
ik mij in alle deelen dat vertrouwen waardig te maken door Dl?t all~en de ~~ge~ uwer afdeelingen 10 het bijzon er, maar ook dIe van .~ct land 10 het algem~en, te heJpe? bc!!>rde~en 64 do. do. Mostbollen :. 0 10 0

zoo~eel in mijn verm~~n is, en daar het lnatstgenoemde voor het wgenwoo'rdlge In een zeer drukkenden toestan
l

verkeert, zal het ml) een zaak van ernstige overwegtng ZIJn dIen 66 ;lioeJr:' 8c~Otel .. Hon~~ 0 2 6 162 V~!J~~~::e:~ ~
t'>e8tnnd zooveel mogehjk te helpe!l verbeteren. •• i'. • I~ .• M .do. do. 2 bottel, Honig 0 2 6 district door den Vertooner,

Omtrent~kere belangriJke vraagstukken !8? ?en .dag komt mIJn g~.voe.. len hIerop ne.der :-De UItgaven ,es lands ~oeten ID overt1enkoms~ gebrag~ worden me~. de Inkomswn 67 S~~ ~.~. do. Boechjes 0 6 0 163 Do~~~~:=::Jelb, .. i~~
en keV°1gelijk vermmderd worden. Ik zal dus bezUlDlgmg m alle deelen voo~n.-VerIengmg van spoorWegent:houw Ik voor het tegenwoordIg" als met wenschehJk en het thans P WIJNEN. 164 Do. do. 12 Potjes Atj&l', in
bestaande gedeelte kan op eene goedk?Opere wijze ••bewerkt worden.---Als toek.OUlstige bronnen van InkoD\Sten zal .. mijne ondersteuning geven aan d~ulken die van een gelijkdrukken- Ka&peche Wijn, L'randewijn en Spiritu. 166 Do.,,::,tvruohi:m op 'Brand~ 0 lo 0
den aard op alle klassen der zamenlevmg zullen zIJn. .' . . i I: 68 Voor de bette IJ Leners Witten wijn, in 800rten .• 0 15

Wat de zeer belangrijke r:a.a.k van Opvoeding aangaat besc~?uw !k d~t.~een geld heter besteed kan worde~ dan aan het ontwikkelen der verstand vermogens van het opkomend Wijn. GroendruiTVan 1882.. 10 0 0 166 Do. do. Konfijt in soorten.. 0 13
geslacht. Ik ke~ het tegen~?Ordige systeem goed ~n zou er a11e~nh!k WIJlen; bIJgevoegd ~ebben dat .het ~ollandsc~ op dezelfde voet geplaatst word~ als het. Engel.~h, • : 3:: 3:: ~~::t:;:e:.: ~~g :~ ~.:: IOd~~' ~~e~ g :~~

Protectie zal door ml) ondersteund wonleD 10 zooverre dit dIenen kan ,tof eene ruImere ontwlkkehng van d~n Landbouw en andere takken van Koloniale NlJverheld. 61 do. 6Legg..rs8teen~l883 10 0 0 169 Do. do. collectie Tabak, it;.
Wat de Inhoorling~~westie aanbelangt ben ik tegen all~.verden: ui(~reiding van Grondgebied, e!l het is ~,jn nederi~.gevoele~, dat, zullen wij 8lagen~ dAn moe~!l wij vrijgelatep :: t: t: :=~..: ~g g 170 Do.~ ~f&!nen Boo~_;p ~1~

worden van Imperiale bemoeIJIng. m~t on~e I?landers. Moeten WIJ onze eJg~~e oorlogen voeren ~~ bekost1gen, dani,mocten WIJ <?Ok vrIJgelaten ,worden on~ eIgene pohhek te volgen en 64 Voor de ~ 6 le~rs Hane- lil Voor het beste paar Kartuigen 0 10
onze eigene zaken te regelen, en mdlen dit met kan gebeuren, dan moeten wIJJns onvoorwaardelIjk losmaken van ~lle banden dIe ons aan de Naturellen bIDden. ~dWlJn ":d!~.. 5 0 0 li2 ·Do. do. Span Tuigen 010 0

lk zal geene partij kiezen maar zal mijne ondersteuning schenken aao[ hen die bet best de belangen der K<4-onie behart;igen. :: do. :O:!:.elen ~. ,. ~ 19 g Eeu Speciale Prijl V&ll £OO &&Il den VeriDoner
Vlt n~.Waarde HeereD, is i~.het .~ort de ~edra~lijn ?ie door m~ ~l ge~olgd worden. Zijt. echter ver~kerd ~~ uw~ ~la?gen. door mij zullen beschouwd worden als de 67 V':'n:- 8~ ~1~lj:. :,: ...~~et~~~ Olijfolie, de op-

mijne en dat mIjn streven ten allen tIJde zIJn zal mlJne handelWIJze zoodaDJ.g lb te rlpn. als toonen zal dat uw vertrouwen m ml) met -1S m18plaa.tst. 1882 p, f 3 0 0 .Lecler rKoloDiuJ), voor SteT.,
U nogmaals dank zeggende voor dat vertrouwen en mijne verkiezing geheel en al in uwe handen latende, !l _, 68 do. do.' ~ 1883 :: .. 2 0 0

- '. II 69 Voorden beaten leggv Pontac Schoenen en Tuirta.
Ben ik, Waarde Heiren en Vrienden, 1'Ul1881of 1882 •. .•• 3 0 0 1 Het beste ZooDeder.

'\ . 70 Voor de bette 3legen POJI,- 2 do. .Aluinleder.
I Uw Dw. lJienaar, tao van 1883 ...... • 0 0 3 do. Leder voor Tuigen.

71 do. do. tweede beate . . :.I 0 0 4 do. Kalfrrel.
F D 1.'0"8 IDIO i2 den beatealegger pontac 1883 :.I 0 0 6 De bewte Bolrvullen •
• ."., 4 Ill. 73 do. do. KUIC8delI883 .• 2 0 0 e do. 8c~pTollen..---- .........-------------------~------...,......_;I~--------,--------__::_:_-til ~__-_.::---:-- ~--.........----r------------------ 7. do. do. Frontignac 1883 2 0 0 7 Het beste Stel Dubbele Tuigen.

£3,000 lv A A R D IC· KOLONfALE NIJVERHEID ;!Vt;llim~fi;;;l~~~ik~::-~~
L-ET WEL! LET WEiL t. ! I' VS.DEN apmtus .. •.. ... 2 10 0 14 Do. Ligte lW-welwagen.

1 80 do. do. j legger Azijn 1 10 0 13 Do. Wagen.W4AROU ingll'oud. z..... kooptn di" .Om.m.. lO ssor 'l°'S van 'D".ubli"ekeWerken. Alle proefj81 te beafa&n uit 3 bottela. De 16 Voor den beSten Kolonialen Kndwagoen.
: ,_. Toidonin, ,.,-ell ID' get1llllnaeoor _ ; _ W.ei eeJTOl yennelde Wijn zal den tweeden prij. (Bel nd "_--,.!.d1.. __lt., K_pech. PurcJ ,..nIkt aju, ter1ri,l m'lI DU ! e:rlangftn, iDateVal de eerste en tweede prij. aan 00 met een ve............t).UIT DE BAHD ".1'EEOOP eoor doulfden !>rijl R'CT1'1UI'sberoemd.n Kol.,. een en déuëlfden penoon worden toepwuen. op last nn het ComiW,

. . IIIMI':f.' .akte Ir.NHSZADEL bn· bekomen. D O•• _I.tee ..... _, 1laD4e~...D&&I' ...... ntIe .1Ul De prij_ voor 5 leggen en I&t leper nDenDE PLAATS" KLEIN KABOOUW," gelegen iD het district PIQUETBERG, Di. ,za lj, dOC?!eIt. ..~b .. l. :1,010111. llekeed "'.• 1. ..1Ul.~Vrl..... ..!....~..dl. la plaa_Iqk. DIet aan Hu en deuelfden penooa 'W'Ol'Chm toe- G. OmINa,
Wilk 24 Riyieren, groo' 1,000 morgen. , . heeft' .kk.Ia]1re Zittin"i .011. If1'OOtte.O".lJ L_ ..~ .... ,. _ L ......i",.,; _.. .... _.t .. _ p1l'el8ll.

-II Vb' It.mpe eD pwur'bord eo komen te ...... 11. . --- .. __ .. _ ., •• .,... .,._.te. _t __... 1 tel' Groen~-- 1. Alle ~-...1.de A alen m- ...._ ~. Gemelde Plaat. il. seer geschikt y~ .. e 800rten YaD ee, wegen8 aar tui- PrObtend Veere Zittn... tO' tlrutjek , L__ . __ ' MWO .",,,,,,,,, c .,.,..,..

el d K boa ... .:t 'L__ PI . . '.' n .•• _ m. om - t ...... OlD_I ......... 1Ul'.re. 'Rlt t•• ~I_....81 Voord.beeteoolleotie.ll.'l'Ol!lll~~ duoeerd d;n door dell r~ tn in Add. rt..IDq,Meode WeideT eien, eD voor eD oortl "18 all eeD uer _te aateea ID genffeUJIr,n WollelI Zitting. Wel .. .&allJlIII, , -r......... v-~;-..,....
he( district faD PikLEtietbe'l' eUI., hlltr aIlepah'O_ of U.kSDiDJIIII Je_ah. Ja_ Vlta •• nt••• Vo...... ! q1llllitett en quantit.elt Yel"- Prijzen rullen gegevenworden Toor ~D,

rd 'L __ ' Da. dez.i,'d .... I. niellwe -em •• kt eli re-flltiën . 1.; ee.dad (JIO!lder cet'tiAeut) ••• £2 0 0 Vmchten en andere Artikl>len, der ExhibitieDe Plaat. H KARDOUW" ts te "elbekead om Ye ere aanuneliDJf -ril r- K 12 Do. Jo. tweede be8te 1 0 0 rdi h el niet d' den Prï.lj'1t.
te beltoeYeD.Voorde Swaiayogel·Boenlerij i8 er. geen betere geldbelleggiJg ~D die ~~ =:~..~:r;:t:;:.!:d~~~;KOLO NIA.AL GEM!A TE ME ITBE L.EN 83 Voor de bette collectie~: ~ lt ~ee ~oe~ ~:1eD
te baJtedea .. 0 gemelde Plaats. ; li.)ltell cw •• nrug ",kriJl"'r. eD let op hel.. ten, qualiteit _ quantiteit worden bil het kantoor van de. &cntaria, op

Voor verdere i.Jormatie eD koop doe meo spoedig aansoek bij deo ODdergo- ad~: ... T. ko •••••• IIU, • ., op4at i SI •• te~·1a .taat ..... slJa 84Do~..,eed~~· ... ~ g g :r=a;g;"!'~;:=l~~~=
tltkeDde, laD IljDI "ooing &e Malkopa.lt)i ia dese Wijk. : A.,~. BUTTER, vroeger W. INHEB, t. . o"'.~•• t oanp ~Ik •• tak .&Il XIL N Voor het beete mud aardappe- twee respectabele Inwoners, dieTerklving doel!

I No. 2~ DarliDpVaa&' Kla"". . .... a . . ~ . ~- len... . 0 6 O ...ut de hoeveelheid in het besit van den ver.H. A. ALBERTYN, JR. .' ,. &&D,. o.~....~f'tlwIJ .. a.~.... ltal la •• t 86 Do. do. Patatta " 0 6 0 tooner.
Port.mJle, 21 DfOtmber 1888. IAu ~ereD, Handelaan in Pro- "'lUl aOlolllal.. .-....... "'&Il laet -1JI•• a.n. "'OOI' •• t 87 Do. do. Uijen . •. 0.5 0 3. Geen PrilJ:l toegekend lrOrden, ?t~.d

-_;~..;.;.;-...;.--------..,..--------------- \ dutten, eu. Ga.. • t ...... _. .:~1•••• t •• G •• o. ..... ::~:~~ 2:~PIBi~~:r.1g:: !~:;:oonde . elen er een wu.ni ol. .•'DININGDRAAD l l .' . te • • • .1• l' • • 110 Do. do. 2 of meer Pompoe- •. Vee, dat TI"Oeg'erer den Prij, trok ei ,. , . DB On~~-~-de meer dan 20 """'..... • i nen 0 6 0 1'ul andere di.etricten sullen, eveaalt P.. nilll• '.:+~-;; h;t V~ ~1c~ , . nlh ,0'" 'riJ T•• I ~u dj. 91 Voor de ~ 6"iromk~~ 0 2 6 boven de zes jaar, slechts Toor uhibitie 1fOnieD
loniale.. IProdukten gehad heb'benOe, gut nog '&Il • ..4bq ~ _.',.11ke .Anlk _ ..... 1-

0
" 92 Voor de bette collectie K&Il8el• toegelaten .

. TO<Jrt; te onnu8ftl en denl,", op . '. . . - .. ~ - __ ... wortola en andere Wot1el11, 6.. Toegang~ea v,oor Vo!"usenen, aa. i
van de band te zetten, op k_... ... •••• d W~"'." Dau wq .cllte~DI.t geschikt voor het 'fOederon Ki:t;tdereu h. Ka&rtJ: zijn lf rie Deur ver'
of anderziDs. onder per- Ja ~.~ k••• DI '9Iac i lof 'lilt t••• u. 93 Do~ Joe: t"ee&;' beItë' ::. ~ ~ : kriJ_g'ii: ';::!:'ë E!i:tie .!7:!:ii'~-~ _.0 t 1••• ~1dl ••• 1aaie Relt ID ••• "'OO~- Ynch_ open zijn voor het Publiek.

:~~~~;;~~~ "'lUl ."eaIal _......' . ~ 7. Alle Artikelen moeten VOOr !l1U'e •• tD.• _. oa OU " Ult•• e••• - rw Voor de ~ - pootste col. ingeaonden wOrdeD. ~geseld un eetml btWl
·~.DI.a, •.., 41t HaiI ..... lla •. ,.. Il.... lwtt.. lectie VruehteD • mandjee, 0 II.&D den ~I gerist ( ..oor elk utikel een
•• 1 C I ",-' , . geechikt voonerkoop ... li 10 &izovderUjbo briefJ eJl met _ a.er.k 9p hrl••• em- nAZ_ ~ lbooalaa .... J.. t. b.a.t 119DO. do., tweede bette .. 1 0 0 adres, ov_Jromende met ha merk op ca

96 Do. do., derde beate ... 0 10 0 artikelef1.
t7 Voor het groot.te en herte al- 0 8. N~ sal tot de Tentoon-.lHDs YO'"

IOrtimeat Vruchten ... JOden toegelatea, terwijl de BeooJdeelun de
DS Do; do., tw_ beste •• 1 0 : Prij_ loe1rijsen.
"!fbo. dd', derde 'bette ••• ... 0 10 op laai 1'ulhet ComiU,tOIt Toor de beate oollectie Dtuhea

• Jraadj-. ,ete1Ukt .oor G. :amIBIN0,
~ ,. .. ill 110 t 8etntariL

Mogt
wenden ten einde

i
1

I

voor UEdel.. te stemmen en alles te zullen aan-

I

101 Do. do., tweede~ .•
102 Do. do., derde beate .. •..
103 Voor de beste coUectie Druivetll

iD Tonebeidene 800rten
104 Do. do., tweede beste ...
I0fJ Voor de beste 12 Pernken
106 Do. do., tweede beste

3 0 0 107 Do. do., derde beste ••• _.
2 0 0 108 Do. do .• vierde beste ... . ..

109 VO?r de beBte12 Nectarinea ...
3 0 0 II 0 Voor de beste b-oe Pill&Dga .•
2 0 0 111 Do. do., tweede bette... '"

112 Voor de beste 2 schotels Appe-
300 len' ..
2 0 0 113 Do. do., 2 Watermeloenen ..•

1H Do. do., Bpa&Ilschspekken, in
!lOOtten ••. '" •..

115 Voot de beste 12 Limoenen
116 " den beaten 8choiel Vij

gen ... ... •••
U 10 0 II i Do. do., Aa.rdbeijen ..

118 Do. do., Moerbeijen ... ••
2 0 0 119 Do. do., AppeL! der Liefde •••
2 0 0
2 0 0 Graan.

, '

:2 10 0 120 ,"oor dm besten zak Baardko-
1 10 0 ren (de eigenaar 10 mudden

in zijn bezit te hebben)
121 Do. do., Du Toit'a .. ;
122 Do. do., Riddiugh'a .
123 Do. do., Denga.la .
12~ Do. do., Knopjeakoom
12ii Do. do., Haver... . ..

1 10 0 126 Do. do., Garat .
12i Do. do., Rog .

1 H> 0 128 Do. do., Mielies ... . ..
1 10 0 1211Voor .de beate Baal geperst

HooI... ... .. ...
130 Voor de beste, niot minder

.daa vijftig, Havergerven ..•

Bloemen.

2 10 0
1 10 0
:2 10 0
1 lO 0

f,.
t

131 Voor de hl>ste colleetie afgp-
sneden Bloemen, sonder op
de nt.Il8"'Chiklcing te letten". 0 15
do. do. Ruiker ... 0 15
do. do. tweede do. 0 10
do. do. derde do" ..
do. do. Tierde do....
do. do. Handruiker
do. do. tweede beste
do. do. derde do....
do. do. Planten in

potten... 1 0
do. do. tweede d to 0 li
do. do. Ruiker Veld-
bloemen
do. do.

bonus ...
rio. do. Roztn '"
do. do. Fuehsiaa .
do. do. Petunias .
do. do. Viooltjes .
do. do. Handruiker

T'cldbloemen ... . . 0 2-
do. do. 8tokro_ !l 2
do. do. PIlD8iea • • 0 2
do. do. (ftraniume 0 2
do, do. Pelargoniums 4) 2
do. do. Phloxes . .. 0 2

Voor de beste oollectie Camatiana 0 2
do. do. Stock. • 0 2
do. do. Balsema 0 2
do. do. ABten 0 2
do. do. Ziniq 0 2
do. do. Daliaa 0 2
do. do. Vart'l1lJ 0 .2
do. do. Everlutinga 0 2
do, do. "Orll&l:Denial"

Graaaoorten 0 2

Dh8ll8ll.

Stander Ver-

o 6 0
148
149
liiO
lii1
lii2
lii3
154
155
156
1.57
158
lii9
160
161

•

..

"'

.Ont\'a!)~ nu BezendingenOV.LU. BTAI.D IJZIIDRA.lD ~n
,ftALIll !.IZDDa'. DMETPUNTEN, die zij. tegeD lIBer Vmoin. v.)~ ....
-detdé Pri)* _bieden. '.',Ii'.& • A •. 4 Z U N, 11 ClBAVI-I7IU!. KAAPS!AD.
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o 7

Il 10
o 1.\
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o 7
o 5
o ~
o 3
ti 10
o 6

o 6
·0 5

o 5
o 5

]

o 2
o 2
o 2
o 2

-
]
I

I 10
1 10
1 0
1 0
I 0
1 0
·1 0
1 0
I 0
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o 7
o 5
o 10
o h
o 2

o 5
o 6
o 2
o 2
o 2
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